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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.

Energipolitiken har fått en olycklig fokuse-
ring på kärnkraft som om det vore det enda 
alternativet till planeringsbar el för Sveriges 
energiförsörjning. Sverige, som vill profilera 
sig inom klimatområdet i EU, har dessutom ett 
reservkraftverk i Karlshamn som eldats med 
fossil olja i sommar - helt i onödan. 

Det finns nämligen ett icke-fossilt inhemskt 
alternativ som negligeras. Det är energitorven 
som är inhemsk, lagringsbar och icke-fossil. 
Den kan enkelt lagras i stackar i upp till fem 
år utan att energiinnehållet försämras eller 
påverkas. Torv på redan dikade torvmarker 
finns i stora mängder i hela Sverige, nära fjärr- 
och kraftvärmeverken, och kan lätt komma till 
pannorna utan långa transporter. Lagringen 
kan ske både enkelt och till låg kostnad efter-
som det endast behövs täckande material runt 
energitorven. 

Med torv ökar effektiviteten i pannor med tio 
procent. När torv ersätts med importerat fossilt 
svavelgranulat – svavel måste ersätta torv för 
att pannorna inte ska rosta – uteblir torvens 
samförbränningseffekt. Dessutom ökar Sverige 
sitt importbehov av fossilt svavel och med 
långväga transporter. 

Torvtäkter ger i dag ger både närproducerad 
biomassa, klimat- och biologisk mångfaldsför-
delar och dessutom skapar torvbruket arbets-
tillfällen och infrastruktur som gör landsbyg-
den levande.

Torv är alltså en både effektiv och lättåtkomlig 
energiresurs som Sverige har inom sina gränser. 

Den kan användas när 
vädret nu snart kommer 
blir kallt för att effekti-
visera fjärrvärmeverken, 
ger extra el i kraftvär-
meverken vid elbrist och 
högre effekt i både fjärr- 
och kraftvärmeverk. 

Situationen liknar den som för växttorven, som 
används inom odling och har en central roll för 
Sveriges livsmedelsförsörjning: Politiker och 
beslutsfattare blundar och utgår från fördomar 
istället för att uppdatera sina kunskaper och se 
torven som den inhemska, naturliga resurs den 
är. Och detta gäller även de som limmar fast sig 
på motorvägarna: Torvbranschen återskapar 
mycket mer våtmarker än staten och helt gratis 
för medborgarna. En öppen och faktabaserad 
omvärldsanalys krävs - fastlimmade aktivisters 
byxbakar skänker inte större kunskap kring 
torvråvarans betydelse för matproduktion, 
djurhälsa eller energiproduktion.

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör,  
ansvarig politik och kommunikation

Alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv hälsas välkomna till  
höstmötet som anordnas tisdagen den 25 oktober till onsdagen den 26  
oktober på Hooks herrgård i Vaggeryds kommun utanför Jönköping.

Information och anmälan hittar du om du loggar in på medlemssidan på 
hemsidan svensktorv.se

Har du frågor, mejla till info@svensktorv.se 

Dags för höstmöte!

”Politiker och belutsfattare 
blundar och utgår från  
fördomar.”
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Det finns alternativ  
till återvätning  
med gynnsamma klimateffekter 
där torven tas tillvara

 
Text: Ingrid Kyllerstedt, 
Pia Holmberg och  
Rita Larsson

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat in ett ytt-
rande direkt till EU på EU kommissionens förslag till 
förordning om restaurering av natur. 

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa 
emissioner, men vi framhåller att i Sverige finns alternativ 
som har samma gynnsamma klimateffekter och som  
bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs.  
Effektiva efterbehandlingsmetoder är att anlägga öppna 
landskap med fågelsjöar/våtmarker, solcellsparker med 
paludikultur, lövskog/blandskog samt en kombination av 
dessa metoder. Solcellsparker på efterbehandlade täkter 
är ett gott komplement till vindkraft och det påtalar vi i 
vårt yttrande/ remissvar till EU.

Torven tas om hand och nyttiggörs
För att uppnå målet kring natur i urbana miljöer krävs 
att jord och odlade växter förs in till staden. Unga träd 
och växter odlas i växthus och plantskolor. Urbana 
odlingssubstrat har många samhällsnyttiga funktioner, 
både som substrat för växtrötterna, men även för lagring 
och fördröjning av dagvatten och filtrering av dagvatten. 
Odlingssubstraten tillverkas noggrant för alla dessa funk-
tioner med hjälp av torv som bas vilken våra medlemmar 
producerar.

Myndigheter definierar markanvändning felaktigt
För de gröna näringarna gäller att fokus ligger på mark-
användningen och att den blir korrekt definierad och 
följer den lokala lagstiftningen. Myndigheter definierar 
idag markanvändning felaktigt. Juridiskt är inte en dikad 
torvmark längre en våtmark, markanvändningen har 
övergått till att bli skogs-/jordbruksmark. Markanvänd-
ningen påverkar urvalet.

Regeringen har lämnat synpunkter på EU kommissionens 
förslag till förordning om restaurering av natur, men 
har bjudit in myndigheter och branschföreningar med 
flera att senast den 30 oktober inlämna sina remissvar. 
Branschföreningen Svensk Torv är en av de branschfören-
ingar som regeringen har remitterat EU-kommissionens 
förslag till förordning om restaurering av natur.

På vår hemsida svensktorv.se hittar du länkar till Reger-
ingens synpunkter, remissinstanserna och Branschfören-
ingen Svensk Torvs yttrande till EU. Läs nyheten daterad 
2022-09-01 eller under fliken svensktorv.se/fakta/ 
remisser/remissvar

Efterbehandlade Nygårdsmossen. Foto: Neova
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Medlemsföretaget LMI är leverantör till både torvpro-
ducenter och till torvproducenternas kunder. Företaget 
analyserar torven och levererar näringen som blandas 
i torven. Hos slutkunderna levererar LMI analyser och 
näring baserat på behovet hos grödan. 

- Vi är inne i en otroligt expansiv fas, säger Anders Bruce, 
VD.
   LMI finns i Helsingborg och grundades av Lennart 
Månsson 1948. Idag arbetar 22 personer i företaget, 
varav åtta på labbet. Till hösten kommer laboratoriet 
byggas om.

- Syftet är att vi ska öka kapaciteten för att kunna ana-
lysera fler prover och det passar ju bra inför att vi nästa 
år ska fira vårt 75-årsjubileum, säger Anders Bruce.  

Från bekämpning till analys av växtnäring
När LMI grundades var tanken att assistera yrkesodlare 
med bekämpning av skadegörare och växtsjukdomar. Vid 
kontakter med odlarna kom ofta frågor om växtnäring 
på tal och assistans gavs med provtagning, analys och 
tolkning. Analys av växtnäring blev snabbt mer intressant 
än bekämpning och ett eget laboratorium startades i 
början av 1950-talet.

- LMI har idag som målsättning att bistå odlingen med 
de bästa analyserna och ett komplett sortiment av vat-
tenlösliga gödselmedel. Allt för att odlingen ska bli så 
lönsam som möjligt, förklarar Anders Bruce. 

Analyser
Företaget står på tre ben, varav två har direkt med torv 
att göra. Det första är att göra analyser av olika sorters 
prover. Det kan gälla analyser från torvtäkter, men också 
att jord ska kontrolleras inför att en ny väg ska byggas 
eller att en kommun ska anlägga en ny park och måste 
veta vad jorden innehåller. LMI gör även vattenanalyser 
och en mängd andra analyser inom odling och miljö.

Trading av växtnäring
Det andra benet som företaget står på är att bedriva 
tradingverksamhet för olika former av växtnäring. Ett 
vanligt uppdrag är att torvproducenter beställer växtnä-
ring som blandas i torven för att den ska bli så bra som 
möjligt för odling av örter, grönsaker, krukväxter och för 
andra odlingsändamål. 

Flytande mikronäring 
Det tredje benet består i att LMI producerar flytande 
mikronäring som används till grönsaker - för alla växter 
med blad.

- Mikronäringen består av samma näringsämnen som 
man blandar i den torvbaserade jorden. Genom att odla-
ren sprutar den på bladen så får växten tillgänglig näring 
direkt, berättar Anders Bruce.

 
Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: LMI AB

TEMA MEDLEMSFÖRETAG

LMI AB

Analyser och näring  
med torven i centrum
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LMI AB 

Antal anställda: 22 personer

Företagets huvudsakliga målgrupp är yrkesodlare inom träd-
gård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor. LMI har en egen 
fabrik för gödselmedelstillverkning som finns i Helsingborg. Där 
kan gödselmedel anpassas efter kundens behov. 

Hemsida och kontakt: www.lmiab.com

Per Odell,  
Marknadschef, 
Adriana Zonari 
Lindblad, Marknad 
Analyser och 
Anders Bruce,  VD

TEMA MEDLEMSFÖRETAG

Analyser och näring  
med torven i centrum

Tillgången blir allt viktigare 
Företaget är i en mycket expansiv period med stor efter-
frågan. 

- Jag tror att i framtiden kommer tillgången bli vikti-
gare än priset. Vi har långvarig och nära kontakt med 
producenter av de råvaror vi säljer samt använder och 
det gör att vi kan garantera tillgången på råvaror i vår 
verksamhet, konstaterar Anders Bruce.

Vi måste öka självförsörjningen
Han framhåller att gödsla rätt är en ofta förbisedd om-
ständighet i miljödiskussionerna. 
- Gödslingen är mycket viktig. Att gödsla på rätt sätt 
minskar övergödningen och optimerar avkastningen per 
planta så det har betydelse för både klimatet och ekono-
min.

Han säger också att när det gäller regeringens mål att 
Sverige måste öka sin självförsörjning så har analyser och 
växtnäring en nyckelroll för att vi ska kunna säkra vår 
livsmedelstillgång inom landet. Här har LMI en given roll 
för att nå detta mål, enligt Anders Bruce.

Foton från laboratoriet och produktionen hos LMI AB



6   Branschföreningen Svensk Torv / nr 2 - september 2022

 
Text och bild: 
Magnus Engstedt, 
trädgårdskonsult

Allt fler 
bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat 
har de senaste åren ökat kraftigt. I 
Sverige har vi idag hundratals hektar 
bärodling i tunnlar och efterhand 
som odlarna tröttnar på att flytta 
dem vartannat eller vart tredje år har 
många valt att permanenta odlingen 
som oftast sker i torvbaserade sub-
strat. Man har byggt rännsystem i 
praktisk plockhöjd eller gjort perma-
nenta bäddar på marken med rännor, 
i vilka man placerar tråg så plantorna 
klarar vintern. 

På så sätt slipper man flytta stamled-
ningar för bevattning och teknik för 
gödsling. Det är en stor fördel att ha 

produktionen gårdsnära istället för 
att flytta runt på ägorna. En del od-
lare har inte längre någon övervint-
ring utan man planterar i mars-april 

och får en skörd innan midsommar 
med möjlighet att hinna med ännu en 
plantering för sensommarskörd. 

Odlingssubstrat som innehåller olika 
fraktioner av blocktorv har visat sig 
fungera väldigt bra odlingsmässigt
men har även miljöfördelar, då det är 
en resurs som finns naturligt i Sverige 
med korta transporter och är mindre
resurskrävande. Använt substrat kan 
med fördel användas som jordför-
bättringsmedel.

Vanliga jordgubbssorter blommar 
under tre till fyra. Det tar fyra veckor 
för en blomma att bli bär. Plantorna 

Stora plantor med 
inbyggd full skörd 
sattes i början av 
april och har på 
tre veckor gjort en 
rivstart.

”Odling i torvbaserade 
substrat i tunnlar och 
växthus gör att svensk 
bärodling kan förse 
marknaden med bär 
från april till oktober.”
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ger skörd igen först nästa år. På Axlarps jordsgubbs-
odling i Forserum har man ett system där plantorna 
kastas efter avslutad skörd, men tre till fyra veckor innan 
sätter man nya plantor i tråg utomhus. Dessa flyttas in 
i blomknoppstadiet när de gamla plantorna kastas ut. 
Skörden av jordgubbar kan på så vis fortsätta med bara 
en månads uppehåll.

Många odlar idag remonterande sorter som blommar i 
vågor under sommaren. Oftast blir det tre blomningar 
med ett uppehåll på några veckor. Dessa kan skördas 
fram till frosten kommer på hösten.

Odling i torvbaserade substrat i tunnlar och växthus gör 
att svensk bärodling kan förse marknaden med bär från 
april till oktober. Odlingssystemen förändrar förutsätt-
ningen för växtskyddet radikalt. Man får ett betydligt 
lägre infektionstryck under säsongen och man har ju 
inga problem med jordbundna parasiter. Problemen som 
uppstår kan till stor del klaras av med hjälp av biologisk 
bekämpning.  

Bitte Wilson och Mikael 
Sjöberg driver Axlarps jord-
gubbsodling i Forserum. 
De odlar på marken i 
tråg nedsänkta i bäddar. 
Vårskörden kommer tidi-
gare än bordsodlingen, då 
temperaturen i substratet är 
högre i marken. Man kan 
med fördel sätta en omgång 
till efter avslutad skörd.

Vid blomningen sätts humlebon in för pollinering och den 15 
juni är skörden i full gång.
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Text: Ingrid Kyllerstedt
Bild: Karl-Hugo 
Fogelberg

Att bli fler aktiva. Det står högst upp på önskelistan för Karl-
Hugo Fogelberg, guide, lokförare och ordförande i Ryttarens 
Torvströfabrik. 

Genom att han och ett tiotal andra aktiva medlemmar läg-
ger ned mycket tid och engagemang kan detta byggnadsmu-
seum hållas öppet på somrarna och anordna visningar med 
tågresor ut på torvtäkten som ligger i det en gång blomst-
rande brukssamhället mitt i skogen. 

 - Ja, vi skulle verkligen behöva vara flera. Vi har haft många 
visningar i sommar och de tar tid, säger Karl-Hugo  
Fogelberg.

Närmare 500 personer har kommit på sommarens guidade 
visningar som avslutades med Torvens dag den 3 septem-
ber. Varje visning är schemalagd så att visningarna fördelas 
mellan alla frivilliga och förutom personal till guidning och 
tågresa måste det finnas serveringspersonal och hembakt fika 
till försäljning för att ge besökarna en lyckad upplevelse. 

Det är också tack vare alla frivilliga krafter som Ryttarens 
torvströfabrik är i tillräckligt gott skick för att kunna visas. 
Här fanns ett sågverk, träullsfabrik, arbetarbostäder med 
ekonomibyggnader och matsal och lanthandel.  

Ryttaren grundades 1906 av Nils Hartelius och hans barn-
barn och barnbarnsbarn för arvet vidare genom att vara 
engagerade i dagens verksamhet. Då saknades vägar så Nils 
fick rida och de som arbetade på fabriken fick gå dit. Först 
1923 kom vägen och då hade också Ryttaren växt till ett 
litet brukssamhälle. 

Ryttaren var i början av 1900-talet en av de större torvfabri-
kerna i landet och hade 200 personer sysselsatta under hög-
säsongen på sommaren. Ryttaren var viktig för försörjningen 
i bygden och för Sveriges självförsörjning. Torven som 
skördades användes främst som strö i ladugårdarna. Torven 
exporterades också till USA och användes då i torrklosetter 
och som förpackningsmaterial. 

Ryttarens Torvströfabrik köptes 1964 av Hasselfors Bruk 
som började använda torven i sina jordprodukter. Än idag 
kan besökarna se hur torven pressades för hand i träramar i 
den gamla fabriken där tiden stått stilla.

Vad har ni för planer för framtiden? 
- Vi vill återställa den gamla branddammen. Sedan skulle vi 
vilja bygga en maskinhall till de skrymmande torvmaskiner 
vi har. Vi har fått en Vaggerydsgrävare av torvproducenten 
Mullmäster och den är mycket speciell, säger Karl-Hugo 
Fogelberg, som är lokförare på torvjärnvägen och fullt sys-
selsatt med att renovera gamla lok som donerats och som 
förhoppningsvis kan börja gå på torvtäkten.

Ryttarens torvströfabrik
Frivilliga krafter vårdar 
byggnadsminnet med unik tågbana 

Mer information hittar du på hemsidan ryttaren.nu

Karl-Hugo  
Fogelberg berättar 
att utan alla eld-
själar hade det inte 
fungerat så bra med  
visningarna.  
Till exempel  
Moniqa och Bengt  
Gustafsson som tar 
hand om biljettför-
säljning och hela 
kaféruljansen. 

Lennart Thor och 
Karin Hartelius har 
varit engagerade 
sedan föreningen 
startade. Även Calle 
Silow har varit med 
från början och 
guidar besökarna.

Torvens dag blev 
väldigt lyckad i år  
med härligt väder 
och 140 besökare.

Bengt och Moniqa Gustafsson
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Detta är förmodligen Sveriges äldsta bevarade torvlok. 
Loket är i originalskick både exteriört och mekaniskt 
bortsett från drivmotorn som har fått bytas några gånger.

I år kunde vi på Ryttarens torvströfabrik, tack vare eko-
nomiskt stöd från TFC (Torvfabrikernas centralförening), 
sätta igång loket igen. Vi har bytt motor, kompletterat 
drivkedjor och lagat reglage och elsystem.

Röde 3
Loket, Röde 3, tillverkades av Söderbloms Gjuteri Ak-
tiebolag i Eskilstuna 1917. Söderbloms tillverkade vid 
denna tid allt som överhuvudtaget kunde framställas på 
ett företag som hade både gjuteri och mekanisk verk-
stad: Lastbilar, lok, hissar, mejerianläggningar, kaminer, 
lokomobiler, ångmaskiner, förbränningsmotorer, pumpar, 
med mera.

Västergötland Göteborgs Järnvägar köpte 1917 tre  
600 mm torvlok hos Söderbloms. De var avsedda att 
användas på bolagets torvtäkter vid Röde mosse och 
Bredmossen, belägna i Stenum respektive Väne-Åsaka. 
Man eldade nämligen vid denna tid sina ånglok med torv 
eftersom landets avspärrning, orsakad av det pågående 
världskriget, skapat en brist på stenkol. Loken fick nam-
nen Röde 1, 2 och 3. 

De var ursprungligen försedda med Söderbloms egna 
2-cylindriga 10-hästkrafters fotogenmotorer. Dessa byttes 
senare mot Chevroletmotorer. På 50-talet isattes motorer 
från Volkswagen. De Söderblomslok som fortfarande 
finns kvar i Sverige idag går troligen att räkna på ena 
handens fingrar.

 
Text och bild:  
Karl-Hugo Fogelberg 

Röde 3
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Nu står TorvForsk 
på egna ben efter 40 år
I augusti var det äntligen dags för 
TorvForsks första egna årsmöte. Nu 
är TorvForsk en självständig forsk-
ningsstiftelse. 

- Världen ser med respekt på att Sve-
rige har en egen forskningsstiftelse 
som endast studerar torv, sa Sabine 
Jordan, nyvald ordförande och fors-
kare vid SLU, Sveriges Lantbruksu-
niversitet.

Anledningen till att Stiftelsen Svensk 
Torvforskning, TorvForsk, blivit en 
fristående stiftelse efter att sedan 
starten för 40 år sedan, varit sam-
mankopplad med Branschföreningen 
Svensk Torv, är att kostnaden för 
medlemskapet i IPS, International 
Peatland Society, blivit för hög. Sty-
relsen i Svensk Torv beslutade då att 
avsluta Svensk Torvs medlemskap i 
IPS och därmed blev TorvForsk utan 
nationalkommitté. 

I två års tid har styrelsen i Svensk 
Torv arbetat för att TorvForsk ska 
kunna stå på egna ben och utgöra 
den svenska nationalkommittén i IPS. 
Nu är förberedelserna klara och det 
första årsmötet hölls den 25 augusti 
på SLU i Uppsala.

Sabine Jordan var nöjd.
- Man ska veta att i IPS ser de övriga 
ländernas forskare, som kommer 
från hela världen, med beundran på 
Sverige som har en egen forsknings-
stiftelse. Den har sedan den bildades 
för 40 år sedan publicerat många 
forskningsrapporter som haft stor 
betydelse för utvecklingen för torv-
forskningen, säger Sabine Jordan.

Tidigare blev alla medlemsföretag 
automatiskt medlemmar i TorvForsk, 
men så är alltså inte fallet från och 
med i år. Alla medlemsföretag har 
därför fått frågan om de vill kvar-
stå som medlemmar och hittills har 
många sagt ja.

- Vi är mycket glada för att så många 
har valt att vara kvar i TorvForsk, 
säger Sabine Jordan.

På årsmötet valdes en styrelse som 
ska hjälpa Sabine att skapa ett nytt 
TorvForsk. Den består av de ordi-
narie ledamöterna  Örjan Berglund, 
forskare vid SLU, Pia Holmberg, 
Hasselfors Garden, Rita Larsson, 
Neova och Thomas Merlöv, RaaTec 
samt suppleanterna Lars Lundin, 
professor em SLU, Eric Hjalmarson, 
Mullmäster/ScanPeat. 

- Min förhoppning är att vi ska 
kunna fortsätta med olika forsk-
ningsstudier och publicera resultaten 
i rapporter som sprids både i Sverige 
och världen genom IPS och kunna 
utlysa stipendier, säger Sabine Jordan 
som välkomnar alla som är intres-
serade av torv och torvmarker att bli 
medlemmar i TorvForsk.

- Vi behöver alla!, säger Sabine 
Jordan som kommer att arbeta med 
stiftelsen på ideell bas och även är 
styrelsemedlem i IPS.

Forskningsstiftelsen Svensk TorvForskning, TorvForsk:
Medlemskap privatpersoner: 500 kr per år
Företag: 3000 kr per år
Kontakt: sabine.jordan@slu.se
Hemsida: www.torvforsk.se

Rita Larsson,  
Neova,  
Sabine Jordan, 
forskare vid SLU, 
Sveriges Lantbruks- 
universitet,  
Örjan Berglund, 
forskare vid SLU 
Sveriges Lantbruks-
universitet, Pia 
Holmberg,  
Hasselfors Garden.

I bakgrunden syns 
olika torvprover som 
visas i en monter 
på Institutionen för 
mark och miljö på 
SLU i Uppsala.
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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 

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.

Foto: Neova
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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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