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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.
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I detta nummer berättar vi om fem motioner
som stöttar ett fortsatt torvbruk i Sverige. Ett
torvbruk som bedrivs med EU:s mest rigorösa
klimat- och miljölag med omfattande krav och
kontroller.
Torv skördas bara från dikade torvmarker som
läcker växthusgaser och som efter torvskörd,
med den obligatoriska efterbehandlingen, blir
kolinlagrande marker i form av ny våtmark,
skog, naturmosaiker med fågelsjöar eller
solcellsparker som sparar värdefull jordbruksmark och ger grön el. Detta sker endast på 0,5
procent av Sveriges dikade torvmarker.
99,5 procent av all dikad torvmark som läcker
växthusgaser är skogs- och jordbruksmark som
inte efterbehandlas.
Dessa proportioner är viktigt att politiker och
beslutsfattare känner till när det gäller Sveriges
klimatarbete. Idag beskylls det svenska hållbara
torvbruket för alla växtgasutsläpp, när det i
stället är skogs- och jordbruket som står för
så gott som alla växtgasutsläpp från dikade
torvmarker. Dessa mycket större utsläpparna
slipper undan ansvarskrav medan torvbruket,
som gör ett stort klimatarbete genom sina medlemsföretag, får hela skulden – utan att utgöra
mer än 0,5 procent av klimatproblemet.
Jag är så trött på denna desinformation och
därför blev vårt personliga möte med riksdagsledamot Mattias Jonsson, energitalesperson

för Socialdemokraterna och medlem
i näringsutskottet,
väldigt givande.
På mötet belyste vi
både hur liten del
av växtgasutsläppen
som torvbruket står
för och konsekvenserna för Sverige om
energitorven raderas i
bioenergisystemet och
torvbrukets fortsatta
existens hotas. Mötet ger oss också möjlighet
att ha en dialog med energiministern, och ett
möte var inbokat innan Sverige bytte regering.
Vår förhoppning är att Socialdemokraterna nu
sätter sig in i torvfrågan och motionerna som
handlar om torvbruket så att Sverige behåller
sin självförsörjning på torv som behövs för så
mycket; inte minst vår förmåga att få mat på
bordet och värme i våra hem under vintern.
Samtidigt som vi ökar kolinbindningen och
skapar jobb och värdefull natur- utan kostnad
för staten. En fiffig och klimateffektiv julklapp
som regering och riksdag borde kunna ge Sveriges medborgare.
Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör,
ansvarig politik och kommunikation

Torvmark
Mark med ett torvdjup över 30 cm på underliggande
mineraljord. Dessa marker bildas genom att markområden försumpats eller genom igenväxning av sjöar.

Dikad torvmark
Torvmarker som dikats ur med statliga bidrag för att
öka produktion av skog, öka arealen jordbruksmark
eller för täktning av torv.

Torvmarksbildningen är en process som började efter
inlandsisens tillbakadragande och pågår än idag.
Det nybildas ca 20 miljoner m3 torv årligen i Sverige.
Torvmarker är värdefulla eftersom de utgör en unik
och viktig livsmiljö för många djur- och växtarter.
Samtidigt binder de grundämnet kol, eftersom torven
inte förmultnar utan bevaras. I Sverige skördas torv
från de torvmarker som kallas torvmossar där torvdjupet är betydligt större än 30 cm.

Naturliga torvmarker har normalt en hög vattenhalt
och därför växer skog och åkergrödor på dessa marker dåligt. Tidigare uppmuntrades markägare att dika
sina torvmarker för att på så sätt öka produktionen.
Dikning innebär att syre kommer ner i torven vilket
sätter igång en nedbrytningsprocess där torven bryts
ner till koldioxid och vatten. Dikad torvmark läcker
koldioxid. Nya torvtäkter anläggs enbart på redan
dikade torvmarker och efterbehandlas alltid.
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Torvbrukets klimatarbete
ingår snart i EU-rapporteringen
Torvbrukets kolinbindningar i form av efterbehandlade
torvtäkter måste registreras i EU-kommissionens förslag
till reviderad LULUCF-lagstiftning. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar.

- Sverige är ett torvrikt land och vi ser fram emot att
den efterbehandling våra medlemmar utför på redan
dikade torvmarker efter torvutvinning inkluderas i til�lämpningsområdena inom LULUCF, säger Rita Larsson.

LULUCF är en förkortning för Land Use, Land Use
Change and Forestry. Det är en förordning som styr
utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och
mark. I denna förordning ingår fortfarande inte torvbrukets stora klimatarbete i form av efterbehandlingar
efter avslutad torvskörd. Svensk Torv har svarat på den
senaste faktapromemorian, fakta-PM, som är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från
EU-kommissionen. Förslaget är en del av paketet ”Fit for
55” som syftar till att stärka LULUCF-sektorns bidrag
till EUs övergripande klimatambition. Detta föreslås ske
genom att för perioden 2026–2030 införa bindande krav
om ökad sänka på medlemsstatsnivå för att sammantaget
uppnå en kolsänka om 310 miljoner ton till 2030. Först
2026 kommer det svenska torvbrukets omfattande
klimatarbete att rapporteras in till EU via LULUCF.

Svensk Torv pekar på torvens centrala betydelse för en
säker matproduktion, människors och djurens välbefinnande och en stärkt cirkulär ekonomi. Skogsplantor i
Sverige drivs upp med torv som odlingssubstrat. Det är
torven som gjort att återbeskogning med god etablering
är så framgångsrik i det svenska skogsbruket.

- Vi beklagar att vi måste vänta i fem år eftersom vi
gärna vill att det positiva klimatarbetet som vår bransch
bidrar med synliggörs i rapporteringen till EU. Hittills
har regeringen och Naturvårdsverket, trots våra påpekanden, inte velat ta med torvbrukets kolinbindningar,
säger Rita Larsson, vice ordförande, Branschföreningen
Svensk Torv.
I remissvaret på detta förslag ställer sig Svensk Torv
bakom ambitiösare LULUCF-mål och ser positivt på att
torvmarker och torvutvinning ska ingå i redovisningen
från och med 2026.
I svaret till EU skriver Svensk Torv att utan extern finansiering efterbehandlar medlemsföretagen Sveriges täktområden till attraktiva naturområden eller klimat-smarta
produktionssystem (Sphagnum Farming) samtidigt som
torven nyttiggjorts till odlingsjord, strömedel eller energi
för medborgarnas bästa.



Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Gustav Krohn-Rime

Genom efterbehandlingarna bidrar torvbruket aktivt till
att nå Sveriges miljökvalitetsmål ”Reducerad klimatpåverkan”, ”Ingen övergödning”, ”Myllrande våtmarker”
och ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ingen hunger” som
komplement ifrån FN:s globala hållbarhetsmål inom
Agenda 2030.
Branschföreningen Svensk Torv understryker även i sitt
remissvar att de insatser som görs av medlemsföretagen
i form av efterbehandling efter avslutad torvskörd är
noga kontrollerad av svenska myndigheter och enkelt
att verifiera och styrka genom att dessa är tvingande i ett
tillstånd enligt miljöbalken.
- Detta är ett omfattande klimatarbete som görs helt
utan bidrag från staten och bekostas av verksamhetsutövarna, framhåller Rita Larsson.
”Det är därför hög tid att detta klimatarbete och gynnande av en grön omställning med minskade växthusgasutsläpp, som det svenska torvbruket och av Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag i hög grad bidrar
till, också rapporteras in till LULUCF och registreras för
att en balanserad och rättvis bild ska framhållas av tillståndet i Sverige och EU när det gäller växthusgasutsläpp
och kolupptag”, avslutar Svensk Torv sitt remissvar.

Remissvaren hittar du på svensktorv.se/fakta/remissvar/
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Hasselfors Garden

– ett företag med djupa rötter

Text: Claes Bohlin,
Katarina Magnusson
Foto: Hasselfors Garden

Hasselfors Garden AB är en del av
Kekkilä-BVB som ingår i finska
Neova Group. Kekkilä-BVB är ett av
Europas ledande företag inom jord
och odlingssubstrat. Företaget erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter,
samhällsplanerare och markanläggare
i över 100 länder.

”Torven blev
räddaren i nöden
redan på 1800-talet”
Hasselfors Garden är sprunget ur det
gamla brukets järnhantering och räknar sin födelse till år 1603. Därmed
ett av landets tio äldsta företag.
I slutet på 1800-talet riskerade smidesugnarna i Hasselfors att slockna i
brist på träkol. Torven blev räddaren
i nöden. I Hasselfors installerades
1874 en så kallad vällugn som kunde
eldas med torv och därmed blev torvhanteringen en del i brukets verksam-

En historisk bild av
bärgning av torv vid
Sandhagsmossen.
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het. 1889 uppförde Hasselfors den
första torvströfabriken i Porla och
den följdes av Stockås-fabriken 1898.
Stallströet blir en viktig och positiv
del vid brukets omstrukturering från
järnhantering till träindustrisågverk.
Under 1910–20-tal växer torvströfabrikerna i landet som svampar ur
jorden. Under 1930-talet kommer
dåliga tider som även drabbar torvindustrin. Depressionen föder en viktig
export på USA som startar 1933 och
som fortgår, med avbrott för andra
världskriget, in på 1960-tal.

Torv som jordförbättringsmedel

1968 inleds en ny intensiv utvecklingsperiod mot fabrikstillverkade
jordar och ett hårdkomprimerat sortiment. En försöksstation byggs med
laboratorium, växthus och försökstillverkning. Utvecklingen bär frukt.
1975 resp 1976 byggs torvfabrikerna
vid Mosås (Örebro) och Köpinge
Myr (Perstorp) om till jordfabriker.

Ägarbyten
1995 köper AssiDomän hela Hasselfors-koncernen och brukseran är över.
Hasselfors Garden säljs till landets
dominerande energitorvsproducent,
Råsjö Torv (numera Neova AB).

Efter andra världskriget förändras
jordbruket mot större enheter och
nya utgödslingsmetoder. Stallströvolymerna sjunker kraftigt. I Hasselfors
föds tankar om nya torvprodukter
utan anknytning till jordbruket. 1957
startar ett intensivt utvecklingsarbete
mot denna målsättning.

År 2000 köper det finska storföretaget VAPO upp Råsjö Torv inklusive
Hasselfors Garden och Hasselfors
Garden blir ett dotterbolag till det
VAPO-ägda trädgårdsföretaget Kekkilä. Kekkilä-gruppen i sin tur går
samman med nederländska BVBgruppen 2018 och har idag verksamGenombrottet kommer 1961. Då lan- het i över 100 länder. VAPO byter
seras torv som jordförbättringsmedel 2021 namn och delvis inriktning och
- Solmullen är född. 1960-talet blir en heter idag Neova Group.
expansiv och god tid för Hasselfors.
Fabriker och mossar köps upp i Syd- Idag är Hasselfors Garden en av
och Mellan-Sverige. 1969 produceras landets ledande producenter av
ca 500.000 m³ torvprodukter vid 14
odlingsjordar. Företaget arbetar med
fabriker.
konsument- proffsmarknad- och
anläggningsjordsmarknaden.

Hassselfors Garden AB

Kekkilä-BVB

• Antal anställda ca 100 st
• 3 produktionsanläggningar och 23
tillverkande återförsäljare
• Torvproduktionen i Sverige hanteras av
koncernens bolag Neova AB.

• Antal anställda ca 500 st
• 12 egenägda produktionsanläggningar
• Torvproduktionen hanteras gemensamt i
alla länder inom Neova Group

www.hasselforsgarden.se
www.hasselforsgarden.se/landscaping/

www.kekkila-bvb.com/sv/
www.neova-group.com/en

Lokala men en del
av något större,
och framtiden
Hasselfors Garden har en lång histora
och är nu inne på ett nytt kapitel där
de är en del av ett stort företag med
globala ambitioner.
- Innovationer, hållbarhet och
odlingsglädje är viktiga ledord för
vår framtid. Bara hållbara företag får
en lång historia, säger Dennis Nilvér,
Head of Finance and Controlling.

Forskning och innovationer

- Vi ser utmaningarna i att ge mat
till en växande befolkning. Som en
av Europas ledande tillverkare av
odlingsmedia vill Kekkilä-BVB vara
en föregångare i trädgårdsnäringen
genom att visa hur man kan odla
genom att använda mindre av jordens
begränsade resurser, berättar Dennis
vidare.
Dennis Nilvér

Eget forskningscenter
I Nederländerna ligger Kekkilä-BVB’s
forsknings- och utvecklingscenter.
Här satsas på innovationer för att
finna nya hållbara råvaror, produkter
och smarta tjänster.

Behovet av livsmedel ökar i takt med
urbanisering och växande befolkning.
- Hållbara innovationer är avgörande för att vårt företag ska kunna
vara en del av en hållbar matproduktion och bidra med en bra livsmiljö
Forskning och innovation ledde en
gång i tiden till att P-jorden skapades. för människor även i framtiden, säger
Dennis.
Med ett större nätverk arbetar företaget fortfarande med lokala resurser
men nu har man bland annat tillgång Fokus på kundens framgång
till holländsk odlingsexpertis och ett
Kekkilä-BVB’s vill bidra till odlingsforskningscenter, något man man
glädje med högkvalitativa produkter
även kan dra fördelar av i hållbarför så väl fritidsodlare som för den
hetsarbetet.
globala trädgårdsindustrin. Företaget
har produkter som är anpassade för
alla behov och odlingssätt.
Dennis menar att när det lokala,
nordiska, europiska och globala möts
uppstår nya idéer och inom KekkiläBVB tas de tillvara.

Styr mot en grönare framtid
Kekkilä-BVB har tagit fram en färdplan mot en hållbar framtid. Under
året som gått har företaget arbetat
intensivt med att bearbeta och omsätta färdplanen till mål och konkreta
handlingar.

Färdplanen
Färdplanen är indelad i fyra initiativ
och åtta mål som tagits fram efter en
kartläggning som visade de områden
där företaget har eller kan ha störst
inverkan på de globala utmaningarna. Målen är kopplade till ett urval
av FN’s globala hållbarhetsmål. Det
övergripande målet för Kekkilä-BVB
är att 2030 vara ett nettopositivt
företag.
- Förutom miljön så tittar vi även
på de sociala aspekterna och att de är
i balans med vår ekonomiska hållbarhet, avslutar Dennis.

Ovan tv: P-jord har
funnits i mer än
50 år.
Ovan th: Växthusodling är viktig i
den globala trädgårdsindustrin.
Tv: Kekkilä-BVB
FoU-center i De
Lier, Nederländerna
Th: Efterbehandlad
torvtäkt vid Porla
nära Hasselfors.
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Inblick i vad som händer
med torven i vår omvärld
Text: Pia Holmberg,
Foto: Kekkilä-BVB

Frustrationen ökar hos tillverkare av odlingssubstrat runtom i Europa då torven
ifrågasätts allt mer. Regeringar fasar ut
torven men beslutsfattarna bryr sig inte
om vilka alternativ som finns och i vilka
volymer de finns.
Behovet och efterfrågan på ren och bra
mat samt en grön miljö kommer att öka
och lyfts fram bland annat i EU’s strategi
Farm2fork. Samtidigt ifrågasätts allt
mer den dominerande råvaran i odlingssubstraten, torv, som används för att
producera just grönsakerna, blommorna,
träden och buskarna som strategin i
praktiken handlar om.
I England har torvdebatten pågått länge och där ska
torven i fritidsprodukter vara utfasad till 2024. Nu har
även Tyskland beslutat att snabbt fasa ut torven och inte
ge tillstånd till nya täkter. Till 2026 ska all plantjord till
fritidsodling vara torvfri och till 2030 ska torven kraftigt
reduceras i odlingssubstrat till yrkesodling.
Tillverkarna arbetar hårt för reducera torven i produkterna samtidigt som det även läggs restriktioner på
de alternativa materialen genom t ex den nya gödselmedelsförordningen, vilket gör det mycket svårare att nå
uppställda mål. Även de nya materialen som ersätter torv
ger ett avtryck på miljön men det saknas mycket kunskap
kring det och intresse från beslutsfattare om konsekvenserna är svalt.

Torv har utmärkta och unika egenskaper
De flesta är eniga om att torv har utmärkta och unika
egenskaper som odlingssubstrat. Kritikerna riktar in sig
på att torv kommer från viktiga och unika naturtyper
som i en del länder har minskat väldigt mycket samt
att det kol som lagrats in i torven under flera tusen år
omsätts och blir till koldioxid när torven plockas upp och
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används. De vill att torven ska vara kvar
i marken och att den ska hållas under
vatten för att stoppa växthusgasutsläppen.

”I Sverige är det 0,5 %
av den dikade torvmarken
som nyttjas till torvbruk”
Även här i Sverige börjar vi känna av
dessa yttringar trots att vi har gott om
orörda torvmarker men även stora
arealer torvmarker som är utdikade och
redan läcker växthusgaser. I Sverige är
det 0,5 % av den dikade torvmarken
som nyttjas till torvbruk, resten 99,5 % är jord- och
skogsbruksmark.

Pia Holmberg
Ordförande
Branschföreningen
Svensk Torv

Stort behov av odlingssubstrat
Substrattillverkarnas gemensamma branschorganisation
GME (Growing Media Europe) arbetar med påverkan i
Bryssel för att uppmärksamma EU’s parlamentariker och
beslutsfattare på behovet och nyttan av odlingssubstrat
och torvens viktiga roll för att få fungerande, säkra substrat. Det har varit ett intensivt år med många konsultationer men man har även tagit fram egna riktlinjer för att
medlemmarna ska kunna erbjuda livscykelanalyser på
sina produkter. Nästa år kommer även ett IT -verktyg och
en databas för beräkningarna att lanseras.
Redan nu finns det resultat som visar att odlingssubstrat sett ur ett brett perspektiv bara har en mycket liten
inverkan vid plantproduktion. Dessutom visar det sig
att torvbaserade substrat inte alltid som standard får de
sämsta värdena trots att det stora innehållet av kol gör
att torv alltid får en hög nivå på CO2-utsläpp i en LCAanalys. Men i analysen är det många andra parametrar
utöver CO2-utsläpp som också spelar in.

Taxonomin kommer att styra över de gröna
näringarna
Flera viktiga revisioner av förordningar som kommer
påverka vår bransch är på väg att färdigställas i Bryssel.
Taxonomin kommer att styra över de gröna investeringarna och då är det viktigt att torv och torvbruket inte
kommer med på listan över de ekonomiska aktiviteter
som inte ska gynnas. En viktig råvara för att kunna producera blommor och grönt riskerar att dömas ut.
Med LULUCF där dikade torvmarker står för en betydande del av utsläppen är risken att våtläggning förordas
överallt där det är möjligt utan att konsekvenserna utreds. Istället borde torven kunna skördas och nyttiggöras
så att en genomtänkt efterbehandling istället kan ge en
säkrare kolsänka.

Gödselmedelsförordningen som träder i kraft under
sommaren 2022 har fortfarande långt kvar till att den
kommer i praktiskt bruk. En paradox i sammanhanget
är att träfiber, som av branschen ses som ett av de bättre
materialen som kan ersätta torv, ännu inte är godkänd
som komponent. I alla fall inte om temperaturen stiger
över 100 grader i produktionsprocessen vilket det i en
hel del processer gör. GME har med olika medel försökt
bevisa att det inte medför någon risk men utan framgång.
Även många andra material har svårt att passa till satta
gränsvärden. I den nya gödselmedelsförordningen är det
i princip bara torven som lätt klarar alla säkerhetskrav
som ställs på ingående komponenter i odlingssubstrat.

Branschföreningen Svensk Torvs remissvar
”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”
Branschföreningen Svensk Torv föreslår i sitt remissvar
att Sverige använder sig av artikel 24a i handelssystemet
EU ETS (tillägg 2018/410 till 2003/87/EC) och klassificerar energitorv upp till tio procent inblandning med
trädbränsle som ett additiv. Detta ökar andelen kolinbindningar i Sverige vilket har betydelse för klimatomställningen och Sverige säkerställer att det finns en inhemsk,
hållbart producerad energiråvara som ger trygghet genom
att den finns på nära håll och kan lagras i flera år utan att
energiinnehållet förstörs, konstaterar Svensk Torv i sitt
remissvar.

”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och
framtiden” Delbetänkande av Klimaträttsutredningen
Klimaträttsutredningen utgår från att det finns i stort sett
två typer av klimatpåverkande verksamheter/näringar;
de som bidrar till utsläpp av växthusgaser och de som
medverkar till att stoppa växthusgaserna.
I remissvaret framhåller Branschföreningen Svensk Torv
att deras medlemsföretag tillhör den verksamhet som
genom sin statligt godkända och av miljöbalken kontrollerade verksamhet stoppar växtgasutsläpp genom ett
lagligt krav på obligatorisk efterbehandling efter avslutad
torvskörd.
Svensk Torv klargör i sitt remissvar att det är viktigt
att regeringen fattar beslut om att de kompletterande
åtgärderna, såsom torvbrukets efterbehandlingsarbete,



ska användas för att nå klimatmålen. Att ensidigt förorda
våtläggning medför risker som inte är utredda och tills
forskningsläget är säkert bör en öppenhet för fler klimateffektiva efterbehandlingsmetoder genomsyra utredninger
och framtida beslut i frågan, skriver Svensk torv.

”Artskyddsutredningen”
Branschföreningen Svensk Torv ser det som positivt att
fågeldirektivet och livsmiljödirektivet separeras i två olika
lagstiftningar så att de kan implementeras så som EU
avsåg det.
Framtagandet av ett Livsmiljöunderlag som vanskligt och
utpekandet av ett sådant område kan inte heller överklagas enligt förslaget varför det råder en stor rättsosäkerhet
kring det hela.
Det kan även leda till en informell fridlysning och försvårande av markägarens rätt till den egna fastigheten. Detta
är något Svensk Torv motsätter sig.
Det är även direkt skadligt att regeringen ska kunna
utfärda föreskrifter mot vissa åtgärder eller verksamheter.
Det innebär att trots att det finns ett täkttillstånd kan
detta ändå komma att inte gälla och befintlig verksamhet
hotas. Det är inte rättssäkert och något Svensk Torv också
invänder emot.

Remissvaren hittar du på svensktorv.se/fakta/remissvar/
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Motionerna som vill ge torvbruket
bättre och mer rättvisa villkor
Text: Ingrid Kyllerstedt
Porträttfoton: Riksdagen

I fyra kommittémotioner och en enskild motion finns krav på att ge torvbruket bättre förutsättningar.
- Det är mycket bra att torvbruket som är en sådan viktig kugge i klimat- och landsbygdsfrågorna framhålls i
motionerna, konstaterar Pia Holmberg, ordförande, Branschföreningen Svensk Torv.
De partierna som i sina motioner vill ge torvbruket bättre och säkrare förutsättningar är Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Här är en redovisning av deras motioner. Kommittémotioner är för partierna
upphöjda motioner som hela partiet ställer sig bakom. Dessa skiljer sig från de enskilda motionerna som ledamöter
lägger fram själv.

Tillåt torvbruk på dikade torvmarker och förenkla tillståndsprocesserna
I sin kommitémotion till riksdagen ”Ett starkt svenskt jordbruk- en blomstrande landsbygd” finns 65 förslag till riksdagsbeslut.
Sju av förslagen berör torvbruket. Nummer 13, 14 och 15 berör endast torvbruket. Dessa förslag yrkar på att torvbruket ska
tillåtas på redan dikade torvmarker och att tillståndsprocesserna ska vara enklare, snabbare och billigare. Moderaterna vill också
att en länsstyrelse ska få ansvaret för handläggning av landets tillståndsprocesser för torvtäkter och att våtläggning av torvmark
ska vara frivillig och ett ersättning ska utgå till markägarna.
- För oss moderater är de naturliga råvaror vi får från jord och
skog avgörande för vår matproduktion och för fossilfri energi.
Torven är helt avgörande för alla de 380 miljoner skogsplantor
Sverige planterar varje år, vidare för hela vår trädgårdssektor där
den behövs som jordförbättringsmedel, förklarar Charlotta Olsson, moderat riksdagsledamot i näringsutskottet, som står bakom
motionen.

Torvtäkt i Mosås.
Foto: Hasselfors
Garden.
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- Det svenska torvbruket är noga anpassat för att värna både
biologisk mångfald och samtidigt möjliggöra skörd av mossa
som omvandlats till torv, en naturlig produkt. Det skördas heller
inte mera torv än den årliga tillväxten och det finns heller ingen
annan produkt att ersätta den svenska torven med, säger hon som
tillsammans med sin moderata kollega Betty Malmberg som sitter
i Miljö- och jordbruksutskottet varit pådrivande i arbetet med att
synliggöra torvbruket i motionen och partiarbetet.

Branschföreningen Svensk Torv / nr 3 - december 2021

Charlotta Olsson

Betty Malmberg

Torven fyller viktiga funktioner och torvbruket bör uppmuntras i samhället
I två kommittémotioner, en äganderättsmotion och en landsbygdsmotion samt en
enskild motion av Mats Nordberg, riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, yrkar
Sverigedemokraterna på att torvbruket ska få
en mer gynnsam situation gällande allt från
tillståndsprocesser till utredning av hur Sverige
kan tillvarata växt- och strötorv samt energitorv
på bästa sätt. I motionen föreslås att torvmarker
där markanvändningen överförts till skogs- eller
jordbruk ska kunna definieras som just skogsoch jordbruksmark.
- Det är inte rimligt att betrakta marker som
dikats och använts till jord- eller skogsbruk som
kvarvarande våtmarker. Tillståndsverksamheten

för torvbruk behöver utredas och identifiera
hur det kan göras lättare att få tillstånd på
lämpliga marker, säger Mats Norberg, och
framhåller att Sverige och Finland har mycket
stora torvmarker och skiljer sig från andra länder i EU så att inte svensk policy beträffande
torvmarker blir en dålig kopia av politiken i
andra länder med helt andra förutsättningar.
I Mats Nordbergs motion föreslås att efterbehandlingarna ska bestå av olika metoder, både
våtläggning och skogsodling och att markägare, producenter och myndigheter ska få
bestämma vilken efterbehandlingsmetod som
är lämpligast i det enskilda fallet.

Mats Nordberg

Länsstyrelserna måste ge alternativa torvtäktsplaceringar vid avslag och
sluta betrakta dikade torvmarker felaktigt
I Kristdemokraternas kommittémotion ”Utgiftsområde 20
Allmän miljö och naturvård2 finns fyra punkter med förslag
som berör torvbrukets fortsatta villkor som enligt motionen
måste bli bättre.

- Ansvariga myndigheter avslår idag 9 av 10 ansökningar om
torvskörd, samtidigt missköter regeringen ett dyrt program för
återvätning utan skörd, fortsätter hon.

- Skörd av torv med påföljande
efterbehandling är enligt Kristdemokraterna en hållbar förvaltning
av mark. Torvskörd gör att tidigare stats-sanktionerad utdikning
som idag läcker koldioxid kan
omvandlas till nettoposter för
klimatet. Samtidigt får vi bland annat närproducerad råvara till våra
trädgårdar och skogsplanteringar,
säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och
Camilla Brodin
ledamot i näringsutskottet.

- Kristdemokraterna kräver att
avslagsyrkanden från myndigheter måste innebära förslag på
alternativ torvskördeplats. Dikad
mark bör också för myndigheternas handläggning betraktas som
mark för skogs- eller jordbruk,
menar riksdagskollegan KjellArne Ottosson, som också sitter
i näringsutskottet.
Kjell-Arne Ottosson

Nygårdsmyren efter
avslutad torvtäktverksamhet och
efterbehandling.
Foto: Mats
Henriksson, Neova.

Motionerna hittar du på svensktorv.se/fakta/motioner/
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Snabbutred energitorven
innan det är för sent
Text:Ingrid Kyllerstedt

Branschföreningen Svensk Torv ser med stor oro på
att energitorven snart inte längre finns som en inhemsk
och effektiv energiråvara inte minst för beredskap och
svår kyla under vintrarna. Därför har föreningen författat följande upprop till energiministern och riksdagens
näringsutskott.

Klart är att det är invånarna, främst i norra Sverige, som
kommer att få känna av de negativa följderna av dessa
ogenomtänkta beslut hos energibolagen:
•

Energitorven har minskat med 90 procent och kommer
snart raderas ut från energisystemet.
•
Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört
akut. Beslut fattas om att helt avveckla energitorv. Även
värden för miljardbelopp kommer att förstöras när
energibolagens egna torvtäkter, som finns lokalt, våtläggs
utan att torven först tas till vara. Täkterna har många års
tillstånd kvar och investeringskostnaderna går förlorade
liksom arbetstillfällen och de klimatfördelar som efterbehandlingarna i form av kolsänkor och ökad biologisk
mångfald ger.
Ingen konsekvensanalys är gjord på riksplanet utan här
handlar det om enskilda beslut i Sveriges olika energibolag, både kommunala och privata. Om inget görs
kommer det inte finnas någon möjlighet att använda
detta inhemska, närproducerade och hållbart skördade
bioenergibränsle.
Beslutet är oåterkalleligt och torven är förstörd för all
framtid. Och detta sker utan att forskarna är eniga om
att den gigantiska våtläggningen inte kommer ge andra
utsläpp i form av metan samt en försumpning av miljön.

•

•

Effektiviteten i pannorna kommer gå ned med tio
procent hos alla kraftvärmeverk eftersom importerat
fossilt svavelgranulat – som måste ersätta torv för
att pannorna inte ska rosta – saknar torvens samförbränningseffekt.
Torvtäkter som i dag ger både närproducerad biomassa, klimatfördelar och biologisk mångfaldsfördelar kommer att upphöra och värden på miljarder
kronor försvinna, liksom arbetstillfällen och infrastruktur som gör landsbygden levande.
Återvätningens konsekvenser för klimatet är inte
klarlagda. Följden kan bli ökade metanutsläpp och
försumpning av miljön.
När energitorven försvinner har Sverige inget lagringsbart, närproducerat biomaterial för energiproduktion vid kris och beredskap.

Branschföreningen Svensk Torv protesterar mot att detta
sker utan en konsekvensanalys på riksnivå. Vi vill att
regeringen tillsätter en snabbutredning som kan utreda
konsekvenserna ur ett brett perspektiv där alla faktorer
tas med, även beredskapsperspektivet.
Sverige har inte råd att lägga energitorven i graven utan
en ordentlig, bred och nyanserad och faktamässigt välunderbyggd konsekvensanalys.
Vem vågar säga emot efter att ha läst detta? frågar Svensk
Torv i sitt upprop.

Fotot är från
Neovas arrangemang Öppen torvtäkt och visar hur
energitorv skördas.
Under dessa dagar
berättar man om
om hur torv bildas,
hur den skördas,
tas omhand och
används.
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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

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

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

Ulvö Torv
Kontakt: ulvotorv@telia.com
Uvat
www.uvat.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.

