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Branschföreningen Svensk Torv
är en samarbetsorganisation
för torvproducenter och användare 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.

Vi, regeringen och lagstiftaren
använder samma ord
- skörda och utvinna
Det är en farlig utveckling som pågår i mediesverige. De pressetiska reglerna som bland
annat säger att båda sidor ska ges möjlighet
att höras när det finns en problembild för att
resultatet ska bli balanserat och att journalisten
ska förhålla sig neutral till sitt ämne tillämpas
alltmer sällan. Reportern vill till varje pris
få igenom sin tes, hur dåligt underbyggd och
felaktig den än är. Reportageidén blir viktigare
än faktamässigt underbyggd journalistik och
resultatet blir att mycket som rapporteras blir
vinklat och präglat av reporterns egna åsikter.
SVT är tyvärr inget undantag och i programmet Uppdrag Granskning den 13 oktober
fanns inget som balanserade den negativa bild
som redaktionen ville ge. Bland annat utelämnades helt den viktigaste klimatinsatsen som
torvbruket gör för Sverige: Att genom den
obligatoriska efterbehandlingen stoppa ett av
Sveriges största markutsläpp, från de dränerade
torvmarkerna som orsakats av bidrag från
staten i över 100 år för att utöka jord- och
skogsarealen i landet. De största utsläppen från
de dränerade torvmarkerna kommer från jordoch skogsbruket som står för 95,5 procent av
de totala växtgasutsläppen. Torvbruket som
står för de resterande 0,5 %, det vill säga
12 000 ha, fick huvudrollen trots att fakta visar
att vi endast har en knappt synlig biroll i detta
klimatdrama.

”Torvbruket ingår i miljöbalken
liksom alla gröna näringar.”
Däremot ägnades en stor del av programmet
till vilket ord som beskriver vår verksamhet
bäst. Det påstås att vi med lobbying och på ett
felaktigt sätt använder ordet ”skörda” utan att
vi i programmet får en chans att förklara vilken
grund vi har för detta: Regeringen använder
själv orden ”skörda” och ”utvinna”.
Torvbruket lyder under beslutad svensk lagstiftning. När torvlagen avskaffades för att ingå
i Miljöbalken, där alla gröna näringar ingår,
skrev regeringen en proposition; ” En samlad
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torvprövning”. I den
används båda dessa
begrepp: Skörda och
utvinna. Se Avsnitt
4 där det står:
”Under kalla och
blöta somrar utvinns
generellt sett mindre
torv än under varma
och torra somrar
eftersom det översta
lagret av torven
måste avvattnas för
att kunna skördas.”
Denna proposition är grunden till att torvbruket nu ingår i Miljöbalken där termen är
skörda (skörda potatis, råg och torv).
Ordet bryta omnämns i propositionen som ett
begrepp inom minerallagstiftningen. Jordarter
utvinns medan mineraler bryts enligt minerallagstiftningen. Sedan 2017 ingår all tillståndsprövning av torvtäktsverksamhet i Miljöbalken
och i tillstånden definieras skördemetoderna.
Sammanfattning:
Nomenklaturen som regeringen och lagstiftaren använder är skörda och utvinna torv.
Den som vill ha ytterligare faktaunderlag kan
se i Miljöprövningsförordningen 2013:251,
rubriken till kap 4 där det står att ”utvinning”
är det som gäller för täkt av torv.
Detta har inget med lobbying att göra, det
handlar om att följa lagen som vi lyder under,
Miljöbalken, och dess nomenklatur - det fick vi
säga i UG men tyvärr inte utveckla vilket vi nu
gjort här.
Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör,
ansvarig politik och kommunikation

På regeringens hemsida hittar du propositionen vi hänvisar
till genom att söka: En samlad torvprövning, 2015/16:178

Torven gör stor nytta
– den är ingen klimatbov
Branschföreningen Svensk Torv arbetar för att Sverige
fortsatt ska ha ett aktivt och hållbart torvbruk samt att
torven ska ses som en inhemsk resurs.
En stor del av de grönsaker och blommor du köper i
affären har odlats med hjälp av torv. Träden och blommorna i parken har odlats fram med torv. Skogen som
ger byggnadsvirke och energi har börjat sitt liv som små
plantor odlade i torv. Grisarna som ger kotletten på
tallriken har bökat i järnberikad torv. Torv har en mycket
större betydelse i ditt liv än du tror!
Det absolut enklaste och billigaste sättet att fånga koldioxid
ur luften är att odla växter.
Torvens unika egenskaper som odlingssubstrat möjliggör
plantodling både till matproduktion, skogsplantering,
grönare stadsmiljöer och grönare hemmamiljöer. Nyttan måste ställas mot den påverkan som torvproduktion
orsakar.
Sverige är rikt på torv.
Den årliga tillväxten av torv är lågt beräknad mellan
20–40 miljoner kubikmeter. Torvbranschen skördar en
inhemsk råvara som används till odling, strö till djur och
bioenergi mm. Det svenska torvbruket är tillståndspliktigt
och sköts med myndigheternas insyn. Ca 2,6 miljoner
kubikmeter torv skördades 2020.
Torvbruket sker på 0,5 % av Sveriges dikade torvmarker.
Torvbruk sker endast på sedan tidigare dikade torvmarker, inga orörda torvmarker tas i anspråk. Branschen tar
ansvar för de marker vi brukar, efterbehandling är obligatoriskt och görs utan kostnad för skattebetalarna.



Efterbehandling gör att torvtäkter naturligt kan läka och
bli värdefulla naturmiljöer som snabbt blir nya kolsänkor
istället för att läcka växthusgaser.
Branschen har mer än 1500 ha goda exempel på efterbehandlingar där dikade torvmarker efter att torven
tagits bort blivit till skogsmark eller nya våtmarker med
vattenspeglar.

Text: Pia Holmberg
Foto: Hasselfors Garden

Jordtillverkare använder kompost och andra material än
torv, men alternativen finns inte i tillräcklig kvantitet och/
eller kvalitet.
Kompost nämns ofta som en god ersättare till torv. I storskalig jordproduktion kan komposter bara användas om
de blandas ut med andra material och torven är oslagbar
som utblandningsmaterial även till detta.
Torvbranschen har alltid haft ett nära samarbete med forskare.
Genom vår egna forskningsstiftelse TorvForsk ges stöd
till forskning om torv och torvmarkernas betydelse, inte
minst dess miljöpåverkan ur flera aspekter.
Branschföreningen Svensk Torv verkar för att energitorven
fortsatt ska betraktas som ett beredskapsbränsle.
Torv har i kristider alltid använts för att stötta upp material som saknats eftersom torven kan lagras över flera
år. Senast torven kom till räddning var vintern 2017 då
trädbränsle saknades på marknaden och torkåret 2018
när lantbruket saknade strö till djuren.
I Sverige har vi gott om torv och med ett hållbart
torvbruk kommer det alltid att finnas torv för en säker
matproduktion, plantproduktion till skogsbruket och
till gröna stads- och hemmamiljöer. Dessutom ger torven
som strö en god stallmiljö med friskare djur och en högvärdig gödsel.
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Torv spelar en avgörande roll
för att förse världen med mat
Text: Monica Dupouy
Foto: Hasselfors Garden
och Kekkilä-BVB

Vilka är de länder som skördar torv till
odlingssektorn i Europa?
- Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tyskland, Irland, Ryssland, Finland,
Sverige och Kanada är de länder som
främst skördar torv till lantbruksoch odlingssektorn.

Kekkilä-BVB är ett av Europas
ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den
största producenten av jord för hem
och trädgård. Tidningen Svensk Torv
fick möjlighet att ställa några frågor
till Jaco Dijkshoorn, Director BU
Materials and Procurement, om råvarumarknaden i Europa och framförallt om torvens roll på marknaden.
Hur ser råvarumarknaden ut idag vad
gäller odlingssubstrat och vad har
torven för roll på marknaden i Europa?
- Torv är fortfarande den råvara
som representerar den största
volymen på marknaden vad gäller
odlingssubstrat. Ser man till hela
marknaden och inkluderar alla de
olika odlingssubstrat som finns så
står torv för ca två tredjedelar av den
totala volymen.

Jaco Dijkshoorn

Vilka länder är mest beroende av den
svenska torven?
- Förutom Sverige så är det framför
Vilka är alternativen till torv inom
allt Danmark, Norge, Nederländerna
odlingsindustrin?
och Tyskland. Vi kan dessutom se att
- Dagens alternativ till torv är
i både Nederländerna och Tyskland
exempelvis högkvalitativ kompost.
har importen av svensk torv ökat
Dock är det en råvara som är svår
de senaste åren. Den importerade
att få tag på i större volymer. Biokol
svenska torven blandas sedan upp
är också ett alternativ, men det är en
och skickas vidare till ett flertal
lösning som kräver en mycket längre länder världen över för att användas
och mer komplex logistik. Mineralull, inom odlingsindustrin.
perlit, bark, kokosfiber och träfiber
är andra alternativ som också finns
Vilka länder importerar mest av den
inom odlingsindustrin.
svenska torven?
- Nederländerna och Tyskland.
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Vad finns det för för- och nackdelar
med torv?
- Fördelarna med torv är att det är
en råvara som är tillgänglig i stora
volymer. Torv är också en av de mest
pålitliga produkter när det gäller att
producera rena, hälsosamma livsmedel effektivt och utan pesticider
eller andra förorenade element.
Torven har dessutom de positiva
egenskaperna att den magasinerar
värdefulla resurser som vatten och
gödningsmedel samt att det är enkelt
att recirculera vatten och näring i
odlingssystemen genom att använda
torv som ett substrat. En annan fördel
är att torven går att använda i små
volymer, per planta, tack vare dess
höga kapacitet att magasinera vatten.
Vid import och export av torv som
råmaterial kan den fraktas i stora
och mer miljövänliga fartyg jämfört
med tidigare. Exporten av färdiga
produkter görs genom komprimerade
balar vilket torven är utmärkt för.
Det innebär att själva frakten blir mer
hållbar och bidrar till ett mer hållbart
klimatavtryck.

Volymerna som fraktas i behållare kan vara upp till 144 m3
per enhet. Då koldioxidutsläppet är en viktig fråga
innebär det att den nya RPP-certifieringen, Responsibly
Produced Peat, har lett till en stor förbättring vad gäller
ansvarsfull torvmarkshantering. RPP-certifieringen ger
tydliga riktlinjer och villkor för att försäkra kunder och
organisationer om att industrin arbetar hårt för att få
till förbättringar. Dessutom hjälper alla nya växter, som
växer upp tack vare torv, till att absorbera koldioxid.

försiktiga med hur vi använder andra dyrbara resurser
när det kommer till odling av livsmedel. Vi behöver spara
på både dyrbart sötvatten samt gödningsmedel och förebygga att de inte går till spillo. När vi ser till alla dessa
aspekter förstår vi att behovet av att odla med substrat
enbart kommer att öka och där spelar torven en signifikant roll för att vi ska nå upp till dessa mål.

Vi ser att dagens efterfråga på torv är stor. Hur tror du att
efterfrågan för den svenska torven kommer att se ut framöver inom Europa?
- Torv spelar en avgörande roll för att förse världen
med mat. Med tanke på den befolkningsökning vi har
i världen, den växande efterfrågan samt de utmaningar
som finns för att ha tillräckligt med mat till alla framöver så behöver vi kunna använda alla resurser vi har.
Dessutom tillkommer omställningen med att gå ifrån
att odla på friland samt ett växande behov av att vara

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten
av jord för hem och trädgård. De erbjuder produkter och
tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter och
sektorn för grön utemiljö i över 100 länder.
Globalt används deras odlingssubstrat för professionell odling under namnen BVB Substrates och Kekkilä Professional.
På konsumentsidan är de marknadsledande i Norden med
väletablerade varumärken som Hasselfors Garden och
Kekkilä Garden. I Centraleuropa är bland annat Jardino och
Florentus välkända för konsumenterna. Kekkilä-BVB är en del
av finska Neova Group.

Finns det några alternativ till svensk torv i jordproduktion?
Svaret är att det finns en mängd material som delvis kan ersätta
torven men idag finns de inte i den mängd och kvalitet som efterfrågas av jordtillverkarna. Alternativ till svensk torv är i första hand
importerad torv från länder utanför Europa t ex Belarus och Ryssland.
I storskalig jordproduktion behövs råvaror som är tillgängliga
året om, de ska vara biologiskt stabila och dessutom vara fria från
oönskade ämnen så att slutprodukten är säker att använda både för
odlaren, växterna och slutanvändarna av produkterna från odlingen.
Alla material ger ett klimatavtryck och nyttan måste alltid avvägas
mot den negativa påverkan materialen orsakar.
För att växter ska trivas måste jorden de växer i ha en god balans
mellan luft och vatten, alla näringsämnen ska finnas tillgängliga i
goda proportioner och den kemiska balansen ska vara rätt. Används
naturgödsel behövs ett aktivt mikroliv som omsätter gödseln till
näringsämnen som växterna kan ta upp. Odlaren vill ha en jord som
är lätt att hantera och som det växer bra i till en rimlig kostnad. Med
torv är det lätt att styra alla egenskaper till en utmärkt odlingsjord
medan alternativen till torv så gott som i samtliga fall behöver blandas med andra material för att få en god funktion.
Kompost brukar lyftas fram som det självklara alternativet till torv.
Problemet med kompost är att det är ett helt odefinierat material
såvida man inte även talar om vad komposten tillverkas av, hur
komposteringen går till och mognadsgraden på materialet. De flesta
kompostmaterial blir både för kompakta och för näringsrika för att
kunna användas som ersättning för torv. Men om de kan blandas
med torv går det att göra utmärkta jordar av dem.
Bark används redan i dag i jordprodukter. Risk för höga tungmetallhalter om för stor andel används i jordblandningar. Konkurrens om
materialet med energibranschen.
Kokos är en biprodukt från kokosplantager där kokosnötens yttre
skal ger både fibrer och ett smuligt brunt material som har liknande
egenskaper som torv. Men materialet måste avsaltas och maskinellt
bearbetats innan de skeppas från Asien. Tvättningen görs med sötvatten som är en begränsad resurs och miljöpåverkan vid anläggning
och drift av plantagerna är oklara.



Naturgödsel används redan idag men behöver hygieniseras, komposteras och blandas ut med andra material för att bli hanterbart och med
rimliga näringsvärden. Risk för bekämpningsmedelsrester.
Sågspån behöver komposteras för att fungera i jord då färskt material fastlägger kväve. Stor konkurrens om materialet med andra
branscher bl a energibranschen.
Träfiber ett nytt lovande material som specialtillverkas av stamved
just för odlingssubstrat. Måste blandas med andra material i jordblandningar. Finns inte svensk produktion.
Fibermull från pappersbruk är en restprodukt som används i svensk
jordproduktion. Måste komposteras och balanseras med näring och
blandas upp med andra material.
Odlad vitmossa är spännande nytt material som kan odlas på efterbehandlade torvtäkter. Inte tillgängligt i Sverige idag men försök pågår.
Rest från biogasproduktion används idag i små volymer, precis som
kompost måste man här titta på vad ingångsmaterialen består av.
Biogasrest från gödsel och andra rester från jordbruket och livsmedelsindustrin är mest intressant. Behöver komposteras och blandas
med andra material för att balansera höga näringsvärden.
Fiber från gräs och andra växter kräver stor insats för att samlas in
och bearbetas genom rötning eller kompostering. Försök pågår
utomlands.
Biokol i rätt fraktion kan användas i jordprodukter som ett strukturmaterial. Svensk biokolproduktion ökar men än så länge är
volymerna små. Kostnadsbilden är ännu för hög för att motivera en
större inbladning i jord.
Stenull, spunnen basalt (en bergart) som kräver en stor energiåtgång
vid tillverkning. Ej komposterbart men kan återvinnas. Används inte
i jordproduktion men används som substrat i yrkesodling.
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Risk för brist
på odlingstorv
Text:Ingrid Kyllerstedt

En enkät bland medlemsföretagen i Branschföreningen
Svensk Torv visar att det snart kommer bli brist på
svensk, hållbar torv – om inget görs. För att informera om
den allvarliga situationen för torvbruket anordnades ett
studiebesök för riksdagsledamöter och sakkunniga.

Torv är en nödvändig råvara
Torv är en nödvändig råvara för jord inom odlingsbranschen.
Jordsäckarna innehåller olika recept beroende på vad som ska
odlas, men gemensamt för alla är att jorden består till övervägande del av torv. Torv används också för att späda ut kompost samt förädla restprodukter från samhället till odlingsjord.
Med andra ord är torv viktig och efterfrågad inom odlingsbranschen, både bland yrkes- och fritidsodlare. Dessutom
skördas torv i Sverige endast från redan dikade torvmarker

Överst: Mosås
efterbahandlad
torvmark. Foto:
Ingrid Kyllerstedt
Till höger: Ekeby
Torvtäkt i Mosås.
Foto: ICON-PHOTO
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med låga eller inga naturvärden och för att få tillstånd krävs
att marken efterbehandlas. Denna efterbehandling genererar
både kolsänkor och värdefulla naturmiljöer för växter, djur
och människor.

Okunskap och fördomar är ett orosmoln

Det stora orosmolnet är att torvbruket, trots dess fördelar för
klimat och miljö, motarbetas av myndigheterna vilket beror
både på okunskap och fördomar som genomsyrar torvtäktsprocesserna. Det finns generellt en stor okunskap om torvbruket.
Därför hade alla riksdagspartier bjudits in till ett studiebesök
på Hasselfors Gardens torvtäkt och jordfabrik i Mosås utanför
Örebro.

Riksdagsledamöter och sakkunniga
Riksdagsledamöter och sakkunniga deltog i visningen tillsammans med Svensk Torvs representanter. Gruppen fick se hur
jorden produceras i fabriken, hur torv lagras och ser ut, vad
en torvtäkt är och hur torv skördas samt hur torvtäkten ser
ut när den efterbehandlas. Forskaren Sabine Jordan, Sveriges
Lantbruksuniversitet, visade också sin forskning med att mäta
växtgasutsläpp och odla ny sphagnum (vitmossa), som binder
koldioxid, som en efterbehandlingsmetod.

Om inget görs kommer
vi inte ha någon torv att tillgå

Förhoppningen är nu att deltagarna ska engagera sig i den
allvarliga situationen för torvbruket.
– Om inget görs så kommer vi inte ha någon torv att tillgå
i Sverige och då blir vi tvingade att importera torv från länder

utanför EU där torv inte skördats hållbart och under oklara
villkor och som måste transporteras med fossila transporter,
säger Rita Larsson, vice ordförande, Svensk Torv.
– Efterfrågan på torv som odlingssubstrat har ökat stort de
senaste åren liksom intresset för att odla och att äta vegetariskt. För detta krävs att vi har jord att odla i och det finns
inget annat substrat med samma goda egenskaper och i så
stora volymer, instämmer Pia Holmberg, ordförande Svensk
Torv.
– Svensk, hållbart skördad torv är både klimatsmart och odlingssäkert, vilket också har betydelse då en misslyckad skörd
också är ett slöseri med resurser, tillägger Pia Holmberg.

Torv skördas idag på en yta av 0,5 % av all dikad torvmark i
Sverige.
Tillväxten av torv (som består av vitmossa som omvandlas till
torv) är långt större än uttaget av torv.
Problemet för skörden av torv är, förutom okunskap hos
politik och allmänhet om torvens återväxt, även okunskapen
om torvens strategiskt viktiga roll för jordförbättring och odling
av näringsrik mat.
De mycket kostsamma tillståndprocesserna tar mellan 5 till 10
år och branschen kan bara räkna med att få tillstånd på cirka
10 % av ansökta täkttillstånd.

Deltagare nedan från vänster: Anders Hjalmarson, Rita Larsson, Torgny Norberg, riksdagsledamot Helena Vilhelsson, riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson, politiskt sakkunnig Jonathan Lindgren, riksdagsledamot Camilla Brodin, politiskt sakkunnig Jan Fjellstedt,
riksdagsledamot Lotta Olsson, Leon Schröder och Sabine Jordan, forskare, SLU, riksdagsledamot Sofia Westergren, riksdagsledamot Mats Nordberg.
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AB Svensk Torvförädling - ett statligt torvföretag del 2

Unik torvhistoria
bevaras av Riksarkivet
Text och foto:
Maria Wallin,
Riksarkivet i Lund

Till vänster: Torvfräs
modell ”Sösdala 47”
– den så kallade
ryssfräsen, troligen
kallad så eftersom
denna modell
exporterades till
Sovjetunionen.

Till höger: Peco-fräs
från tidigt 40-tal,
3,75 m bred,
driven av Cletrac
DDH traktor. Fräsen
är höj- och sänkbar
medelst handvinsch.
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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 AB Svensk Torvförädling (1939-1986) till Riksarkivet
i Lund. I maj presenterade vi en kortare artikel om arkivet,
och nu följer en mer utförlig historik i samband med att
hela arkivförteckningen publiceras i Nationell arkivdatabas
och arkivet görs tillgängligt i sin helhet på Arkivcentrum
Syd i Lund.
En digital katalog full av arkivinformation
Nationell arkivdatabas (NAD) är nyckeln till information
om arkiv i Sverige, med uppgifter om arkiv och samlingar
hos Riksarkivet, kommun- och regionarkiv, folkrörelse-,
förenings- och näringslivsarkiv, med flera. En slags arkivens
motsvarighet till en bibliotekskatalog som återfinns via
https://sok.riksarkivet.se/nad Skriv in ”AB Svensk Torvförädlings arkiv” här och klicka dig vidare in på arkivförteckningen.
Utöver att botanisera bland rubrikerna i förteckningen,
finns möjligheten att fritextsöka i NAD efter det som
intresserar. Tidigare gav sökning på ord som våtkolning,
frästorv, Peco- eller Kaasmetoden, brikettpress, blandningslada, torvpyrolys och liknande dåligt med träffar, men det
har det blivit ändring på nu. Det kanske trots allt inte är
så ofta den där rapporten ”Studium av aerobbakteriell
nedbrytning av biokemiskt syreförbrukande substans i våtkolningsfiltrat genom försök i Haworth-ränna” från 1957
eftersöks, men när den gör det, ja då går det snabbt att få
reda på att den finns i volym B 1:8 i AB Svensk Torvförädlings arkiv!
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Just med tanke på fritextsökningens möjligheter, är förteckningen ganska texttung. Förhoppningen är emellertid att
den ska kunna generera träffar vid så många sökningar
som möjligt, vara till hjälp för att få en översikt över innehållet och inspirera till vidare forskning.
Statens satsning på torvbränsle från 1939
Så vad var egentligen AB Svensk Torvförädling? Inget mindre än svenska statens kanske största satsning på utveckling av torv som inhemskt bränsle, i form av ett bolag med
fokus både på tillverkning av briketter av frästorv från
Store Mosse utanför Sösdala i Skåne, och på forskning och
utveckling av förädlingsmetoder och maskiner.
1937 fick Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i uppdrag
av regeringen att tillsammans med Rikskommissionen för
ekonomisk försvarsberedskap undersöka möjligheterna
att framställa flytande motorbränslen inom landet. Det
konstaterades att torven kunde utgöra en råvara för detta,
förutsatt att det fanns tillgång till stora kvantiteter billig
och torr torv. De torvupptagningsmetoder som tidigare användes i Sverige ansågs inte tillräckliga utan man studerade
bland annat den s.k. fräsmetoden som användes i Ryssland,
Danmark och Estland. En underdånig framställning ingavs
om att en statlig anläggning i stor skala skulle byggas för
att dels bedriva forskning och experimentverksamhet och
dels framställa torvbränsle i stor mängd med hjälp av fräsmetoden. Avsikten var ett långsiktigt arbete, men samtidigt
som IVA lämnade in sin framställning bröt andra världskriget ut och frågan blev plötsligt betydligt mer angelägen och
brådskande. Så bildades det statliga torvbolaget AB Svensk
Torvförädling dagen före julafton 1939.

Verksamheten på Store Mosse och brikettfabriken
Torvupptagningen på Store Mosse skedde med fräsmetoden enligt två olika system: det danska Kaas-systemet,
med små traktorer och små fält, och det engelska Pecosystemet, med stora maskiner på långa fält. Fräsningen
gick till väga så att en fräsförsedd traktor körde enligt
ett visst system och fräste upp hela mossytan till ett djup
av ungefär en centimeter. För att påskynda torkningen
användes enkla vändare för att vända pulvret en eller flera
gånger. Sedan det torkat skrapades det ihop och upplades
i stackar i väntan på transportering in mot brikettfabriken
med lok och tippvagnar.
Verksamheten under de tidiga åren beskrivs utförligt i
bolagets publikation Svensk bränntorvindustri 1940-1946
som gavs ut 1948.
Vid fabriksanläggningen fanns en blandningslada, där
frästorv med olika kvaliteter och av olika vattenhalt blandades för att råmaterialet till fabriken skulle bli så likartat
som möjligt. Vid intransport i fabriken siktades frästorven
och transporterades till Peco-torken med fem cylindrar
på sin väg mot brikettpressarna. Pressarna i fabriken var
vanliga brunkolspressar, tre till antalet. Briketterna var
inte speciellt tåliga mot fukt och lämpade sig inte för
kolning, men fungerade som bränsle i spisar och kaminer,
där de dock kunde hålla glöden en hel natt om de antänts
på rätt sätt. Pressningen minskade torvmassans volym
till en tjugondel av vad som fylldes i pressverktyget och
en del ämnen i torven omvandlades under processen, så
att briketten fick en blank och sammanhållande yta trots
att inget bindemedel användes. På briketterna pressades
bolagets varumärke med tre kronor in - de kom också att
kallas ”kronbriketter”.
Fabriken hade under krigsåren omfattande problem
med att köra på sin maxkapacitet eftersom tillgången på
frästorv begränsade produktionen. Det hade delvis att
göra med att Store Mosse inte riktigt levererade så bra och
så mycket torv som hade behövts. Efterhand levererades
även torv från andra mossar i närheten till fabriken. Ett
annat problem var tillgången på bränsle för traktorerna.
Gengasdriften fungerade dåligt och utgjorde en risk för
brand vid körning på den torra mossen. Även bristen på
arbetare, särskilt utbildade traktorförare och reparatörer,
var betydande.



Ytterligare verksamhet på statsmossarna
I avsikt att ytterligare bidra till bränsleanskaffningen satte
bolaget 1941 igång med maskintorvtillverkning på ett
10-tal mossar som tillhörde staten, de så kallade statsmossarna. Den ursprungliga planen var att använda fräsmetoden även här, men på grund av problemen med drivmedel
fick denna plan överges. Ett 40-tal maskintorvverk av
typen Åkerman 10 anskaffades, senare kom även Envallsverk och Aseaverk i drift. Uttransport av de avkapade
torvbitarna från torvverket skedde på ”lapp” via linbanor.
De delade torvstyckena skulle placeras ut på torkningsfält,
vändas och kupas för att torka och sedan stackas. Även
här var bristen på arbetskraft en stor utmaning.
Internationella kontakter
AB Svensk Torvförädling hade, framför allt efter kriget, ett
betydande utbyte med flera olika länder. Redan 1946 kom
besökare från Sovjetunionen, Irland, England, Frankrike
och Finland. I ett protokoll från detta år noteras: ”I fråga
om utlämnandet av ritningar uttalade styrelsen, att nödig
försiktighet skall iakttagas, så att icke andra firmors (…)
berättigade intressen skadas. F.ö. har bolaget inga hemligheter. Det är önskvärt, att bolaget bereder jordmånen för
framtida samarbete med andra länder på torvområdet”.
Handlingar i arkivet såsom reseberättelser, korrespondens,
konferensprogram och insamlade artiklar från olika länder
berättar om att stora ansträngningar gjordes på denna
punkt. En del maskiner, bland annat ett lok, inköptes från
Sovjetunionen och utifrån Sösdalaritningar konstruerades en större mängd torvmaskiner av Örgryteverken för
export till samma land 1949.
Forskningsverksamheten
Torkningen av torven var ett stort problem på grund av
väderberoendet. Forskningsverksamheten kom därför
i hög grad att sysselsätta sig med frågan om artificiell
avvattning av torven. Inledande laboratorieförsök visade
att det mest lovande verkade vara upphettning av torv till
högt tryck och hög temperatur i nickelautoklav; så kallad
våtkolning. Den våtkolade torven avvattnades därefter i
laboratoriepressar.
Ett forskningslaboratorium, ritat av arkitekten Klas
Anshelm, uppfördes i korsningen Tunavägen/Tornavägen i Lund och invigdes 1951. Flera pilotanläggningar
för våtkolning byggdes i Sösdala i skala 1:10 av en
fullstor industrianläggning. Det fanns vid denna tid inte

Till vänster:
Lastningsverk från
1940-talet i Sösdala. Moderniserat
med hydraulik på
1950-talet.

Till höger: Stackningsmaskin byggd
1959. För toppning
av stackar vid Kaasmetoden. Bilden
visar maskinen
under transport.
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mycket apparater att tillgå på marknaden, så mycket av
maskineriet fick konstrueras. Metoden som utarbetades
beskrivs närmare i Våtkolning av torv som AB Svensk
Torvförädling gav ut 1960.
Mot slutet av 1950-talet tog bolaget kontakt med firman
Borsig AG i Berlin för att projektera kring en fullstor industriell anläggning för våtkolning, mekanisk avvattning och
brikettering av torv. I arkivet finns en mängd underlag och
handlingar från utarbetandet av förslaget. Investeringskostnaden beräknades då till 20 miljoner kronor för våtkolningsdelen och 10 miljoner kronor för brikettfabriken.
Någon nybyggnation kom emellertid aldrig till stånd, då
staten inte ville satsa mer pengar på projektet. Istället togs
beslut om att lägga ner forskningsverksamheten 1961.
Övergången till jordbrukstorv
Kring 1955 var produktionen av briketter i Sösdala som
störst, cirka 70 000 ton per år. 250 000 ton frästorv och
100 000 ton maskintorv/stycketorv var toppnoteringarna
på mossarna. Mycket hade hänt på de drygt 15 åren sedan
produktionen startade.
Under slutet av 1950-talet minskade produktionen på
grund av minskad efterfrågan av fast bränsle, innan den
slutligen upphörde helt 1968. Frästorven kom emellertid
till ny användning som jordbruksprodukt, och började
säljas 1965 under namnet Kronmull (en parallell till Kronbriketterna). Frästorven för jordbruksändamål såldes både
med och utan gödseltillsats och företaget uppförde eget
växthus för provodlingar. I samband med omställningen
minskade personalbehovet och orsakade en del uppsägningar. 1969 drabbades Store Mosse av en stor brand som
innebar slutet på torvproduktionen där. Den pågick i flera
veckor och var mycket svårsläckt. Torven kom istället att
hämtas från Rönneholm och andra närliggande mossar.
Torvfrågan aktualiserad under oljekriserna och bolaget
omorganiseras
Från 1975 och framåt aktualiserade oljekriserna frågan
om den inhemska energiproduktionen. Nämnden för
energiproduktionsforskning (NE) inrättades 1975 och
resulterade i ett flertal rapporter och utredningar kring torvanvändande. Fram på 1980-talet började miljöaspekten

av torvfrågan uppmärksammas samtidigt som oljepriserna
föll. Koldioxidfrågan hade ännu inte gjort sitt inträde i
debatten.
1976 gjordes en omstrukturering i AB Svensk Torvförädling, då en namnändring till Svenska Torv AB skedde.
Från 1975 fanns även dotterbolaget Kronmull AB. 1981
bytte Svenska Torv AB namn till Svenska Torv Skåne AB, i
samband med att bolaget blev helägt under Domänverket
genom Domänföretagen AB. 1986 förefaller Kronmull AB
ha övertagit verksamheten från Svenska Torv Skåne AB.
Samtidigt sålde Domänföretagen AB bolagen och den
statliga involveringen försvinner alltså helt. Riksarkivet har
därför valt att avsluta det omhändertagna arkivet här.
Vad händer nu?
Nu är arkivet äntligen färdigförtecknat och möjligt att
använda för forskare och besökare på Arkivcentrum Syd
i Lund. Det finns många tänkbara användningsområden
för det digra arkivmaterialet – lokalhistoriskt såsom en av
Sösdalabygdens större arbetsplatser; teknikhistoriskt genom de många innovationer som utvecklades av konstruktörer och ingenjörer och som genererat en ändlös mängd
ritningar; ur ett nationellt politiskt perspektiv som en stor
statlig satsning på bränsleförsörjning i kristid, lämpligt att
komplettera arkivmaterial från statens bränslekommission och handelsdepartementet; och inte minst som en del
av en berättelse om modern svensk torvindustri och dess
framväxt.
Intressanta forskningsämnen skulle kunna vara frågor som
rör den samtida kritiken från privat håll mot den statliga
satsningen, eller frågan om hur Svensk Torvförädlings
verksamhet svarade mot kraven som staten ställde och hur
bolaget verkade för att säkra sitt existensberättigande; under många år verkar statsbidragen ha varit osäkra och det
fanns många olika åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas och vad den skulle fokusera på. Men besökare som
vill titta på fotografier av maskintorvverk och fräsmodeller,
leta efter någon i personalhandlingarna, läsa tidningsklipp
eller gamla trycksaker från torvbiblioteket eller njuta av
1950-talets korrespondens och tidstypiska brevhuvuden är
förstås lika välkomna – arkiven är öppna för alla.
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Våra medlemmar
Våra medlemmar är torvproducenter och användare inom trädgård, strö och energi.
Tillsammans arbetar vi för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.

AFRY
www.afry.com/sv

GeoPro
www.geopro.se

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

Sävne Torv
www.savne-torv.se

Aros Maskin & Emballage AB
www.arosmaskin.se

Gällivare Energi
www.gallivareenergi.se

Krontorps Gård
www.krontorp.se

Södra Skogsägarna
www.sodra.se

Better Energy
www.betterenergy.dk

Hallgren och söner
www.hallgrenochsoner.se

Mark- och Miljörådgivning Sverige
www.markochmiljoradgivning.se

Södra Århults Torv
www.sodraarhultstorv.se

Biobränslekompaniet
www.biobranslekompaniet.se

Hasselfors Garden
www.hasselforsgarden.se

Mullmäster
www.stallvital.se

BMR Produkter
www.bmrprodukter.se

Hedberg Ekologkonsult

Neova
www.neova.se

Söftesmåla Naturtorv
Kontakt:
softesmalanaturtorv@telia.com

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
European Energy
www.europeanenergy.com

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
www.horticoop.com
ILOO - Ingenjörsfirma
Kontakt: Lars-Ola Olsson

Ulvö Torv
Kontakt: ulvotorv@telia.com

Nordby Maskin
www.nordbymakin.no

Uvat
www.uvat.se

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

iloo@telia.com

Scanpeat
www.scanpeat.com

Fagerhults Torv
www.fagerhultstorv.se

Jiffy Unitorv
www.jiffygroup.com

Skellefteå Kraft
www.skekraft.se

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

Jämtkraft
www.jamtkraft.se

Småländska Torv
www.smalandskatorv.se

Killebergs Torvindustri
Kontakt: killtorv@telia.com

Svenarums Torvprodukter
www.svenarumstorvprodukter.se

Garden Products
www.gardenproducts.se

SPECIALMEDLEMMAR
Ryttarens Torvströfabrik
www.ryttaren.nu
Torstamåla Torvmuseum
www.hembygd.se/dadesjo/torstamala-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
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
KO Form & Text AB
Lunds universitet



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

Sveaskog, www.sveaskog.se
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Adressfält:
Adressfält:

Foto: Hasselfors Garden

PLATS
PLATS
FÖR PORTO
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 Viola.

