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bilaga i tidningen Viola. 
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Branschföreningen Svensk Torv 
www.svensktorv.se
info@svensktorv.se

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

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

Torv- och funktionsfrågor kan förefalla helt 
olika. Men det finns mer likheter än man kan 
ana. I åratal försökte Funktionsrätt Sverige  
informera och påverka för att synen på männi- 
skor med funktionsvariationer skulle betraktas 
på ett neutralt sätt utifrån fakta. Det handlade 
inte om att bli omhändertagen utan om att få 
vara självständig. Det handlade om att skapa 
förutsättningar som byggde på verkligheten, 
inte på fördomar och en nedlåtande männis-
kosyn. Numera har vi tack vare ett envist och 
sakligt föreningsarbete en helt annan syn på 
funktionsvariationer än för 30 år sedan.

Torvbranschen och våra drygt 50 medlems-
företag befinner sig i en liknande situation där 
fördomar och desinformation blivit legio. Ett 
exempel är aktionsgruppen ”Återskapa våtmar-
ker” som med demonstrationer säger sig vilja 
stoppa det hållbara svenska torvbruket. Målet 
är att skapa fler våtmarker. Aktionsgruppen har 
inte bemödat sig om att kontrollera fakta vilket 
gör att deras aktioner slår mot helt fel mål. 
Torvbruket gör just det aktionsgruppen vill, 
nämligen skapar nya våtmarker i och med den 
obligatoriska efterbehandlingen. Detta görs 
helt utan kostnad för demonstranterna och alla 
andra skattebetalare eftersom det är verksam-
hetsutövaren som bekostar detta. 

Torvbruk sker endast på 
0,5 procent av de dikade 
torvmarkerna som läcker 
växthusgaser. Resterande 
99,5 procent av de di-
kade torvmarkerna som 
läcker växthusgaser är 
det jord- och skogsbruk 
på. Och på dessa marker 
sker ingen efterbehand-
ling och därmed skapas 
heller inga nya våtmarker. 

Det här är fakta som aktionsgruppen lätt hade 
kunnat kontrollera. Genom att rikta kritiken 
mot fel mål slipper de stora växthusgasut-
släpparna undan och en djupt felaktig bild 
cementeras. Och vad värre är klimatarbetet 
missar målet.

Vi behöver få ett liknande genombrott som 
inom funktionsfrågorna; sluta ha en nedlåtande 
syn på torvbruket. Kontrollera fakta och låt 
inte missuppfattningarna skymma sikten. Det 
hjälper inte klimatet att kritisera den verksam-
het som gynnar klimatet.

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör,  
ansvarig politik och kommunikation

Ett av våra medlemsföretag, Rölunda Gård, var också 
utställare på årets trädgårdsmässa. I deras monter 
kunde besökarna köpa den nya upplagan av ”Träd-
gårdsboken om JORD”. 

En bok där Rölunda medverkar med sin erfarenhet 
från 45 år som jordbrukare och jordtillverkare. En 
ständigt aktuell bok som gällde för 100 år sen och 
som kommer att gälla även om 100 år. 

I boken får du svar på det mesta du behöver veta 
om jord i den egna trädgården. Vad är jord? Hur 
påverkar den oss och vår odling? Du kan också läsa 
om Hydroponisk odling – Odling i vatten. Hydro 
betyder vatten och ponic är grekiska och betyder typ 
arbetande. 

Författare: 

Håkan Wallander   
Professor i markbiologi vid Lunds 
Universitet

Elisabeth Svalin Gunnarsson 
Trädgårds- och kulturjournalist

Anton Sundin 
Passionerad trädgårdsmästare

Charlotte Permell 
Journalist och chefredaktör på WWF Eko

Alf och Magnus Nobel 
Jordbrukare och jordälskare

Utgiven av Anne Langenskiöld-Folke,  
bokförlaget Langenskiöld

Jordboken



    Branschföreningen Svensk Torv / nr 1 - april 2022      3

Vad produceras
av svensk växttorv?

 
Text: Pia Holmberg och 
Claes Bohlin
Foto: Gustav Krohn-Rime

Det finns ett stort behov av att skapa ett bra faktaunder-
lag när det gäller betydelsen av tillverkade odlingssubstrat 
och dess komponenter. Branschföreningen Svensk Torv 
har under vintern genomfört en omfattande enkät bland 
sina medlemmar för att kartlägga vad som produceras 
med all växttorv som skördas i Sverige. 

Kartläggningen är del i en större sammanställning som 
vår europeiska branschorganisation Growing Media 
Europe har initierat för att ta fram faktaunderlag om 
torv och andra material som används vid produktion 
av odlingssubstrat. Svensk Torv valde att även lägga till 
strötorv och export men inte torv för energiproduktion i 
sin enkät.

Resultatet visar att växttorven som skördas i Sverige i 
mycket stor omfattning används för inhemsk tillverkning 
av odlingssubstrat, 1,7 millioner m3. Större delen packas 
i säck och går huvudsakligen till fritidsodlingen, resten 
fördelas på yrkesodling och anläggningsjord. Ytterligare 
0,2 millioner m3 används för produktion av stallströ 
medan knappt 0,9 millioner m3 torv exporteras och blir 
till större delen råvara till odlingssubstrat. Summerat 
blir detta totalt 2,8 millioner m3 torv. Den procentuella 
fördelningen framgår av figur 1. 

Fördelningen mellan lågförmultnad torv (H1 - H5 enl. 
von Posts skala) och högförmultnad torv (H6 - H10) 
framgår av figur 2. I odlingssubstrat till yrkesodling 
dominerar den ljusa lågförmultnade torven som uppskat-
tas för sin höga porositet i krukodling. Vid tillverkning av 
anläggningsjord används mer högförmultnad torv i syfte 
att öka mullhalten i ler- och sandmaterialen som annars 
är basen i dessa jordar. Jordprodukter till fritidsodlingen 
domineras också av den ljusa torven men större mängder 
mörk torv bidrar med sin svarta färg och mer vattenhåll-
ning i konsumentprodukter. 

Siffrorna som inhämtades gäller år 2020. Den totala 
volymen som användes, 2,8 millioner m3, överstiger vida 
de volymer växttorv som skördades 2019 - 2020 enligt 
tidigare statistik. Volymerna som rapporterades in är i 

kubikmeter enligt EN 12580, d v s volym löst fylld i en 
20 liters mätcylinder och därför inte direkt jämförbar 
med inrapporterad skördad volym. Ytterligare en förkla-
ring är att torv som skördats på energitorvkoncessioner 
använts som växttorv. Vidare rapporteras skörd av block-
torv i fastkubikmeter. När den sönderdelas för använd-
ning i substrat uppstår ett inte oväsentligt merutbyte. 
Detsamma gäller, om än i mindre grad, stackad volym 
av harv- och frästorv när den lastas ut och används som 
substratråvara.

Fig 1.

Fig 2.
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I år blev det äntligen en fysisk mässa när det var dags för 
Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö, den 
31 mars till 3 april. Branschföreningen Svensk Torv var 
en av utställarna på den uppskattade Rådgivningsgatan 
som FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) driver. Här 
kunde besökarna träffa experter inom respektive område 
och ställa frågor om allt som rör fritidsodling till fören-
ingens nationella rådgivare och medlemsorganisationer. 

I år var det 33 föreningar och organisationer som ställde 
ut på Rådgivningsgatan som de totalt 46 726 besökare 
fick träffa under de fyra mässdagarna. Även barnen var 
inkluderade på Rådgivningsgatan tack vare den orga-
niserade ”Barn- och kunskapsslingan”. I Svensk Torvs 
monter fanns en av stationerna dit många barn och även 
vuxna kom och fick känna och gissa på olika naturmate-
rial, där en var torven såklart.

Mästerkocksfinalisten Jimmy Gou  
på besök i Svensk Torvs monter
Svensk Torvs monter var välbesökt och många frågor 
ställdes om vad egentligen torv är, varför är det så svårt 
att få täkttillstånd till diskussioner om torvens påverkan 
på klimatet med mera. 

 - Mästerkocksfinalisten Jimmy Gou och hans mamma 
Anlin Zhang kom förbi vår monter och blev intresserad 
av den torvbaserade jorden, berättar Ingrid Kyllerstedt, 
kommunikationsansvarig för Branschföreningen Svensk 
Torv. 

Fullsatt när Pia Holmberg föreläste på  
mässan – ”Om odlarglädje förpackad i påse”
Under mässan fick Pia Holmberg, Ordförande i Bransch-
föreningen Svensk Torv ta plats på Kunskapsscenen, som 
också var arrangerad av FOR. Det var fullsatt när Pia 
klev upp på scen med ämnet  ”Om odlarglädje förpackad 
i påse – varför torven är så dominerande i de jordpåsar 
som finns i affären och varför den är ifrågasatt.” Mode-
rator och trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson fångade 
upp publikens frågor efter seminariet. Frågorna handlade 
om allt från vad vi använde innan vi började packa torv 
i jordpåsarna på 60-talet, hur torven bildas till varför vi 
i Sverige fortsätter använda torv inom odlingsbranschen 
när England försöker fasa ut torven.  

- Torven är ifrågasatt därför att den kommer från unika 
naturmiljöer som lagrar stora mängder vatten och grund-
ämnet kol, torvmarker är naturliga kolsänkor. I Sverige 
har vi mycket gott om torvmarker, övervägande delen 
är opåverkade men ca 40 % har dikats ut och bidrar 
till växthusgaser idag. Men skörd av torv sker faktiskt 

 
Text: Monica Dupoy

Svensk Torv på  
Nordiska Trädgårdsmässan

Pia Holmberg 
berättade på 
Kunskapsscenen 
om den svenska 
hållbara torven 
som är viktig för 
all odling och som 
skördas hållbart 
endast på redan 
dikade torvmarker 
och alltid efterbe-
handlas, ofta till 
nya våtmarker och 
andra värdefulla 
naturmiljöer.

Gunnel Carlsson, trädgårdsjournalist och Pia Holmberg, 
Ordförande Branschföreningen Svensk Torv

Pia Holmberg 
tillsammans med 
Anlin Zangh och 
Jimmu Gou.

Foto: Ingrid  
Kyllerstedt
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• I snitt produceras ca 3 säckar per person i Sverige.

• Varje år skördas cirka 2 miljoner kubik meter torv.

• 6 miljoner hektar har ett torvlager som är djupare än 30 cm 
och som räknas som torvmark i Sverige.

• Av dessa är 2,6 miljoner hektar av torvmarken påverkat av 
dikning.

• Mindre än 0,5 % av den redan dikade torvmarken skördas.

• Täkterna brukas i ca 25 – 40 år och sedan efterbehandlas de.

• Det är vitmossan i vår natur som bildar torven.

• Enligt IPCC klassas torven som en långsamt förnybar råvara.

på mindre än 0,5 % av de redan dikade markerna och 
regleras hårt genom tillstånd från myndigheterna. Torven 
som blir till odlarglädje i jordpåsarna är svår att ersätta 
eftersom den har så unika egenskaper och finns i stor 
volym. Jordtillverkarna letar nya material men vill också 
hävda att branschens bidrar till att omvandla de dikade 
markerna till nya kolsänkor genom den obligatoriska 
efterbehandlingen, avslutar Pia.  

Utan jord – inget liv
Ett av våra medlemsföretag Rölunda Gård var också 
på plats och hade den vackraste och mest intressanta 
montern, i samverkan med Nordiska Trädgårdar. Träd-
gårdspriset ”Årets Spadtag”, instiftat av Rölunda Gård  
tillsammans med Nordiska Trädgårdar delades ut på 
mässan. Ett pris som syftar till att uppmärksamma håll-
bar utveckling med hjälp av odling, samt sprida kunskap 
och odlingsglädje. 

I år gick priset till Rosendals trädgård och deras barnod-
lingsverksamhet ”Lek Odla Väx! på besök”.

När förskolegrupperna inte längre kunde komma till 
Rosendal under pandemin, utvecklades idén att ta med 
trädgården till förskolorna och ”Lek Odla Väx! på be-
sök” föddes. Det har fallit så väl ut att hela 40 förskolor 
runt om i Stockholms olika stadsdelar deltar.

- Vi är så glada och stolta att få ta emot Årets Spadtag. 
Det känns både som en bekräftelse på det arbete som 
läggs ner, men också en sporre för att utveckla verksam-
heten vidare, så att vi fortsätta att verka för en hållbar 
framtid – såväl ekologiskt som socialt, avslutar Märta 
von Essen. 

Märta von Essen 
och Maria  
Johansson,  
Rosendals trädgård 
fick motta priset 
Årets Spadtag.

Foto: Rölunda Gård

Rölunda Gårds 
monter på träd-
gårdsmässan.

Foto: Monica 
Dupouy

Bild ovan: Svensk 
Torvs monter. 

Foto: Monica 
Dupouy
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Tex och foto: 
Ingrid Kyllerstedt

Årsmöte i Sveriges  
mesta torvlandskap
Lite ovant var det för alla medlem-
mar som samlades för att för första 
gången på två år ha ett årsmöte på 
plats efter de senaste digitala möten 
då de inte kunnat träffats. 
På programmet stod årsmötesför-
handlingar och en guidning i hur 
besluten tas i EU,  men också en ge-
mensam middag och ett studiebesök 
på två fabriker som tillverkar jord 
respektive strötorv.

Platsen för årsmötet var Scandic 
hotel i Värnamo, mitt i torvtäta  
Småland, och närmare 20 medlem-
mar deltog i årsmötet.  Ordförande 
Pia Holmberg välkomnade alla  
deltagare som var på plats och de 
som valt att delta digitalt.

Under årsmötesförhandlingarna blev 
det klart att styrelsen för nästa år 
speglar den nuvarande situationen; 
med en minskning av energitorv-
företag och ökning av företag inom 
växttorv. Mattias Andersson från 
BMR Produkter, som producerar 
strötorv, var en av de nya som valdes 
in i styrelsen. 

- Det är glädjande att vi har repre-
sentanter från strötorven i styrelsen, 
som kan föra fram torvens betydelse 
för djurhållningen i Sverige i våra 
kontakter med politiker och myndig-
heter, sade Pia Holmberg.

Torvbranschen är beroende av de be-
slut som fattas i EU. Det är dock inte 
helt enkelt för en liten förening att 

bevaka angelägna frågor och kom-
mande beslut i EU. En programpunkt 
på årsmötet var en digital guidning 
av hur EU fungerar arrangerad av 
Klas Jansson vid Europahuset i 
Stockholm. Den gav medlemmarna 
en möjlighet att orientera sig i euro-
papolitiken.  Europahuset är Europa-
parlamentets och EU-kommissionens 
gemensamma informationscenter 
som ligger i Stockholmen. 

- Vi sprider kunskap om EU 
och främjar dialog och debatt om 
aktuella EU-relaterade sakpolitiska 
frågor, berättade Klas Jansson.
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Möte med nya medlemmar
Efter årsmötet blev det tid för 
medlemmarna att träffas. Robert 
Hallgren är en ny medlem som för 
första gången var med. Han har nyli-
gen tagit över driften på en torvtäkt 
i Frändefors nära Vänersborg av sin 
vän Conny Karlsson som också var 
med på mötet. 

Det var Connys pappa som startade 
tovtäkten och Conny har sedan 
övertagit den och fått ett förlängt 
torvtäktstillstånd. Torvtäkten hör till 
det mer annorlunda slaget eftersom 
torven måste bärgas med en båt. 

- Än så länge har jag inte kommit 
i gång med att skörda torv men till 
sommaren ska vi börja, förklarade 
Robert.

Conny har konstruerat en pråm 
med liten lyftkran som kan ta upp 
den vattendränkta torven. Ett annat 
problem som måste lösas är hur den 
tunga, blöta torven ska förvaras och 
torka.

- Det är bra att vi är här och kan 
få tips av alla erfarna torvproducen-
ter, sade Robert.

Studiebesök i Bredaryd
Andra dagen på årsmötet var det ett 
studiebesök i Bredaryd med rundvis-
ning på både Hasselfors Gardens 
jordfabrik och RS Produkters fabrik 
för stallströ. Fabrikerna ligger mitt 
i skogen och härifrån transporteras 
torvprodukter till hela landet men 
även utomlands.

Årsmötet avslutades med en gemen-
sam lunch på Bredaryds värdshus 
innan medlemmarna skiljdes åt. 
Nästa tillfälle att mötas är på 
höstmötet och innan dess ligger en 
skördesommar som alla hoppas ska 
bli bättre än fjolårets.

En punkt på årsmötet handlade 
om Forskningsstiftelsen TorvForsk. 
Branschföreningen Svensk Torv och 
Stiftelsen Svensk Torvforskning har 
haft styrelser som bestått av samma 
personer, då detta har varit praktiskt 
bland annat mötesmässigt. TorvForsk 
ingår som den svenska nationalkom-
mittén i den internationella forsk-
ningsorganisationen IPS, Internatio-
nal Peatlands Society. Med en separat 
styrelse för TorvForsk som inte har 
direkta kopplingar till industrin är 
det lättare att samla fler intressenter 
kring alla frågor som berör torvmar-
ker, vilket är oerhört viktigt eftersom 
de dikade torvmarkerna har en stor 
inverkan på vårt klimat.  

I år var därför det första årsmötet 
som endast styrelsen för Svensk Torv 
valdes. TorvForsk ska senare i vår ha 
ett eget årsmöte och då välja styrelse 
och stadgar. Den som ansvarar för 
den svenska nationalkommitténs ny-
bildade genom en fristående stiftelse 
är Sabine Jordan, forskare vid SLU, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, och 
som även på årsmötet valdes in som 
suppleant i styrelsen för Svensk Torv.

TorvForsk  
på egna ben 

Foto: Ingrid Kyllerstedt

Stefan Östlund - Neova, Rita Larsson - Neova och vice ordförande Svensk 
Torv, Rainer Ström - RS Produkter och Pia Holmberg - Hasselfors Garden 
och ordförande Svensk Torv.

Pia Holmberg och Jeanette Klahr från 
Hasselfors Garden.
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Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Hasselfors Garden

Politiskt stöd  
för torvbruket i  
Näringsutskottet

För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemo-
kraterna och Sverigedemokraterna i Näringsutskottets betän-
kande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden 
om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. 

Det räckte dock inte ända till beslut i Riksdagen eftersom de 
tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd sitt stöd 
för det hållbara torvbruket i Sverige.

-Men vi kan konstatera att med stödet från M, KD och SD 
har vi fått ett efterlängtat gehör i riksdagen för de frågor vi 
drivit, konstaterar Pia Holmberg, ordförande Branschfören-
ingen Svensk Torv. 

Svensk Torv har tidigare i år skrivit ett upprop till samtliga 
ledamöter i Näringsutskottet om att en utredning som ser till 
hela torvens betydelse för bioenergin snarast måste tillsättas. 
Risken är annars stor att det snart inte finns någon energi-
torv i Sverige att tillgå för fjärr- och kraftvärme. 
Energitorv behövs i Sveriges energisystem. I synnerhet nu 
med tanke på den globala energikrisen som råder och EU:s 
utsatthet efter Rysslands krig i Ukraina som satt säkerhetsas-
pekterna i fokus. 

- Att i detta läge fatta beslut om att återväta torvtäkter, med 
en eftertraktad energiråvara som både är värd miljardbe-
lopp, som dessutom ligger nära järnvägen, framstår ännu 
mer som både ett kortsiktigt och dumdristigt beslut som 
minskar Sveriges beredskapsförmåga nu när den behövs som 
bäst, säger Pia Holmberg.

Torven måste ses ur ett vidare perspektiv där de kolinbind-
ningar som görs med efterbehandlingarna registreras och 
där närhetsperspektivet beaktas, uppmanar Svensk Torv i sitt 
upprop. 

- Ur ett klimatperspektiv är det minst lika viktigt att råvaror-
na vi använder är närodlade och närproducerade, framhåller 
Pia Holmberg. 

Synen på utsläppen 
vidgas i  
utredningsförslag

Klimatmålen ska utökas med att de konsumtionsbase-
rade utsläppen tas med. Detta är något som Svensk Torv 
framfört i sitt dialogmöte med utredarna.

I delbetänkandet från Miljömålsberedningen som i början 
av april överlämnades till regeringen ställer sig samtliga 
åtta riksdagspartier bakom förslagen. Några av förslagen 
innebär att det klimatpolitiska ramverket ska komplet-
teras med mål om klimatpåverkan från konsumtion och 
klimatnyttan från export. Utredningen föreslår att om 
utsläppssnåla, svenska varor är ett bättre alternativ än 
andra alternativ så ska det räknas med när exportens 
klimatpåverkan beräknas.

Branschföreningen Svensk Torv har haft dialogmöte med 
utredarna och då framfört att det hållbara torvbrukets 
stora klimatpositiva arbete som de kolinbindningar (ne-
gativa utsläpp) som görs i och med efterbehandlingarna 
måste märkas i det klimatpolitiska ramverket där endast 
utsläppen noteras. Även de konsumtionsbaserade utsläpp 
som import av fossilt svavel som ersättning för långsamt 
förnybar svensk energitorv och import av odlingsubstrat 
som måste har stora konsumtionsbaserade utsläpp i 
ursprungsländerna måste synliggöras, har framförts från 
Svensk Torv till utredarna. 

- Utredningens förslag ligger i linje med det vi anser och 
det är positivt för det svenska hållbara torvbruket att  
perspektivet på utsläppen breddas, konstaterar Pia  
Holmberg, ordförande. 
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Föreningen Ryttarens Torvströfabrik 
bildades våren 1999. Initiativtagare till 
bildandet var Simon Johansson och Hans 
Hellman. De skrev 1998 en bebyggelse-
historisk uppsats om Ryttarens torvströ-
fabrik. Uppsatsen låg inom ramen för 
en treårig utbildning till bebyggelse-
antikvarier vid Göteborgs universitet.

Föreningens syfte är att driva och 
utveckla Ryttaren som ett levande 
museum. Föreningen ska arbeta för 
att förvalta byggnader, den maskinella 
utrustningen, torvbanan med lok och 
vagnar samt den omgivande miljön en-
ligt vedertagna antikvariska principer. 

Mer information hittar du på hemsidan 
ryttaren.nu

Ryttarens Torvströmuseum
En lok-al historia
Under hösten fick Föreningen  
Ryttarens Torvströfabrik ett fråga  
via Svensk Torv från Econovas vd  
Jeanette Tretten som erbjöd före-
ningen att ta hand om ett motorlok 
från en torvtäkt i Skåne. 

De rälsbundna transporterna där 
hade upphört, rälsen var uppriven 
och anläggningen skulle stängas. 
Econova hade inte heller någon 
användning av loket och alternativet 
var skrotning. 

Saken diskuterades i Ryttarens 
styrelse och beslutet blev att tacka ja 
till gåvan och ta hand om loket. 
Det blev åtskilliga kontakter med 
Econovas representant vid Rön-
neholm, Stefan Olsson, om hur det 
praktiskt skulle gå till. 

Eftersom spårvidden inte är den-
samma som på Ryttarens järnväg till-
verkades ett kort uppställningsspår 
med rätt spårvidd. Den 21 december 
förra året anlände transporten till 
Ryttaren. Det var TA Åkeri i Eslöv 
med Fredrik Andersson vid ratten 
som stod för den.

Historien om loket börjar 1962. Det 
statliga bolaget Svensk Torvförädling 
AB (STF) i Sösdala beslöt att köpa 
två motorlok med 750 mm spårvidd 
från Kalinins Grävmaskinfabrik i  

staden Kalinin i dåvarande Sovjet-
unionen. (Staden heter numera Tver). 
Ett av loken placerades vid Wissmos-
sen i Svensköp och det andra vid 
Rönneholms mosse i Sjöholmen. 

På dessa torvtäkter hade ett omfat-
tande spårsystem med kraftig räls 
byggts upp för de stora 4-axliga 
boggieloken. Lokens vikt var drygt 
10 ton. Ingen torvtäkt i Sverige hade 
tillnärmelsevis lok av denna storlek. 
De flesta torvtäkter hade 600 mm 
spårvidd och lokvikter på 1-3 ton.

Loken blev med åren rejält slitna 
och 1988 beslöts att renovera loken. 
Hjul, axlar och underreden behölls 
men resten byttes ut. Loken försågs 
med volvomotorer och hydrauliska 
växellådor och överbyggnaden blev 
helt ny med bekväma hytter och 
luftkonditionering.

Det kan förefalla märkligt att 
statliga STF köpte lok från Sovjetu-
nionen när det fanns både svenska 
och tyska lok tillgängliga på närmare 
håll. Svaret är att STF vid denna tid 
hade ett omfattande kunskapsutbyte 
med den sovjetiska torvindustrin. 
Detta kunskapsutbyte följde på en 
lång tradition av kontakter som 
sträckte sig tillbaka ända till slutet av 
1800-talet då den svenske ingenjören 
och konstruktören av torvmaskiner 
Ahlep Anrep var verksam i Ryssland.

Vi på Ryttaren är glada över gåvan 
och lovar att förvalta den på bästa 
sätt. Vi kommer att ha loket i körbart 
skick och lägga ut mer räls på det 
gamla utlastningsspåret. Den körbara 
sträckan skulle då kunna bli uppe-
mot 100 meter. På så vis får vi en god 
möjlighet att kunna visa loket i drift 
för våra besökare. Välkomna på en 
tur på Torvens dag den 3 september!

Karl Hugo Fogelberg
Styrelseledamot och lokförare  
på järnvägen vid Ryttarens  
Torvströmuseum
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Fakta om torv
Jorden du köper till din trädgård är baserad på torv.  
380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år.  
Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i 
torv.

Tillgången på torv
På dränerad torvmark, totalt 2,6 miljoner hektar, förloras 81-
148 miljoner m3 varje år genom oxidation. 99,5 % av dessa 
marker består idag av jord och skogsbruk och endast 12.000 
hektar av torvtäkter, dvs 0,5 % På denna redan dränerade 
mark finns 8 miljarder m3 torv.

Tillväxten av torv på Svenska våtmarker sker med ca 20-40  
miljoner m3 per år. Endast ca 2 miljoner m3 växttorv skördas 
årligen i Sverige.

Växttorv
Torv är en mycket bra bas för odlingsjord:
• Torv har en mycket god förmåga att binda både fukt och  

näringsämnen till sig, vilket minimerar näringsläckage till  
grundvattnet.

• Skapar arbetstillfällen i den gröna näringen
• Har de egenskaper som behövs för framgångsrik odling av 

växter
• Gör att recirkulerade produkter från samhället kan föräd-

las till bra odlingsjord.
• Finns tillgänglig i stor volym.

Tillståndsprocessen
För att få skörda torv krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det är 
många villkor som måste uppfyllas och prövningen är rigorös 
och tar lång tid. Bland annat skall följande villkor uppfyllas.
• Bullermätning
• Vattenprover
• Kontrollprogram
• Periodisk tillsyn
• Avsatt & spärrat kapital för att återställa våtmarken
• Endast mark med låga naturvärden ges tillstånd

Miljö och klimat
68-100 % av växthusgaserna från dränerad torvmark utgörs 
av koldioxid. Sveriges totala emission av växthusgaser från 
dränerad torvmark är 18,5 miljoner ton CO2ekv – lika mycket 
som utsläppen från all inrikestrafik.
Internationellt motstånd mot torv handlar om torv som skör-
das från orörda torvmarker. Svensk torv skördas enbart från 
redan dränerad mark som läcker växthusgaser.

Efterbehandling
I samarbete med markägare, tillsynsmyndighet, länsstyrelse  
efterbehandlas torvmarken efter avslutad skörd. Vanligast är  
skogsplantering och ny våtmark med vattenspeglar.

I och med efterbehandling blir torvtäkten en kolsänka, och 
området blir en värdefull naturmiljö för djur och växter. Inom 
svenskt torvbruk öppnas nya torvtäkter bara på redan dräne-
rade torvmarker. Dessutom återskapas värdefull naturmark 
när skörden avslutas.

Genom att välja rätt och redan dikad torvmark för nya 
torvtäkter och behandla mer torvmark än de som skördats 
kan koldioxidutsläppen minskas. Ytterligare och myllrande 
våtmarker skapas och blir föredömliga häckningsplatser för 
fåglar och många andra djur.

Vill du veta mer om den svenska torven: www.svensktorv.se

Foto: Johan Funke, Emmaljunga Torvmull AB

Foto: Hasselfors Garden

Foto: Mats Henriksson, Neova

Nygårdsmyren efter avslutad torvtäktverksamhet och  
efterbehandling.

Vitmossa i dike, Bilden är tagen i ett dike på en av Emmaljunga 
Torvmulls torvtäkter.
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Våra medlemmar

AFRY 
www.afry.com/sv 

Aros Maskin & Emballage AB 
www.arosmaskin.se 

Better Energy 
www.betterenergy.dk

Biobränslekompaniet 
www.biobranslekompaniet.se

BMR Produkter  
www.bmrprodukter.se

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

Econova Garden 
ww.econova.se

Emmaljunga Torvmull  
www.emmaljungatorvmull.se

Envigo  
www.envigo.se

European Energy  
www.europeanenergy.com

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

Hallgren & söner  
www.hallgrenochsoner.se

Hasselfors Garden  
www.hasselforsgarden.se

Hedberg Ekologkonsult 

Holmebo Torv  
www.holmebotorv.com

Holmen Skog  
www.holmen.com 

Hummeltorp Sverige 
www.hummeltorp.se

Hyltetorps Torv 
hyltetorpstorv@hotmail.com

Hörle Torv  
www.horticoop.com

ILOO - Ingenjörsfirma 
Kontakt: Lars-Ola Olsson 

iloo@telia.com  

Jiffy Unitorv   
www.jiffygroup.com

Killebergs Torvindustri   
Kontakt: killtorv@telia.com

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

Krontorps Gård 
www.krontorp.se

LMI 
www.lmiab.com

Mark- och Miljörådgivning Sverige  
www.markochmiljoradgivning.se

Mullmäster 
www.stallvital.se

Neova 
www.neova.se

Nordby Maskin 
www.nordbymakin.no

RS Produkter  
www.rsmustang.se

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

Råsa Torv  
Kontakt: rasatorv@gmail.com

Rölunda Produkter  
www.rolunda.se

Sandviken Energi  
www.sandvikenenergi.se

Scanpeat  
www.scanpeat.com

Skellefteå Kraft  
www.skekraft.se

Småländska Torv  
www.smalandskatorv.se

Svenarums Torvprodukter  
www.svenarumstorvprodukter.se

SWECO 
www.sweco.se

Sävne Torv  
www.savne-torv.se

Södra Skogsägarna 
www.sodra.se

Södra Århults Torv 
www.sodraarhultstorv.se

Söftesmåla Naturtorv  
Kontakt:  
softesmalanaturtorv@telia.com

Ulvö Torv 
Kontakt: ulvotorv@telia.com

Uvat  
www.uvat.se

SPECIALMEDLEMMAR

Ryttarens Torvströfabrik  
www.ryttaren.nu

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

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

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

Företags- och organisationsmedlemmar i TorvForsk

KO Form & Text AB 
Lunds universitet 

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

Sveaskog, www.sveaskog.se

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

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

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

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