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Remissvar 
 

Rätt för klimatet- SOU 202221  

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare 
av torv bl. a för: 

• energiändamål 
• yrkesmässig trädgårdsodling 
• hobbyodling som substrat 
• jordförbättring 
• strö inom djurhållning 
• odling av skogsplantor 

Branschföreningens syfte är bland annat att informera om torv och verka för att torv och 
torvmark förvaltas på ett hållbart sätt. Torv skördas i Sverige enbart på dränerad torvmark, inga 
orörda våtmarker tas i anspråk för att producera den svenska torven. Sveriges största 
markutsläpp, från de dränerade torvmarkerna, är orsakat av att staten i över 100 år gett bidrag 
för att utöka jord- och skogsarealen i landet. Torvbruket har en realistisk plan för hur utsläppen 
kan stoppas och arbetar idag med detta då efterbehandling av marken är obligatoriskt i samband 
med beviljande av torvtäktstillstånd. 

Branschföreningen Svensk Torv har ett femtiotal medlemsföretag som kommer att beröras av 
utredningens förslag. Bland medlemmarna finns även tillverkare av jord och odlingssubstrat, 
vilket innebär förädling av cirkulära material så som bland annat gödsel och kompost. Även 
hanteringen av dessa material kräver miljötillstånd och våra synpunkter kan appliceras även på 
dessa. 

Först vill Branschföreningen Svensk Torv framhålla att det är bra att utredningen på ett konkret 
sätt föreslår ändringar som främjar bidrag till klimatomställningen. Vi instämmer i påståendet att 
klimatomställningen främst kan skapas med två sätt i prövningen. Det ena är att fler 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen får tillstånd. Här vill vi betona att 
torvbranschen är en av dessa. Genom att torvbruket endast sker på redan dikad torvmark som 
läcker växthusgaser bidrar torvbruket till klimatomställningen genom de obligatoriska 
efterbehandlingarna som stoppar dessa utsläpp. 
Det andra sättet som utredningen anger är tiden. Den måste kortas för att påskynda 
klimatomställningen. Vi ställer oss bakom även detta påstående. 

Utredningens betoning på att klimatanpassa platsvalsregeln välkomnas av oss. Då redan dikade 
torvmarker läcker växthusgaser har vi länge efterfrågat ett stöd från Länsstyrelsen att få 
alternativ på mark som kan vara bäst lämpad för torvskörd då ansökan har avslagits.  Idag 
fungerar inte detta trots att det enligt Miljöbalken finns utrymme för Länsstyrelsen att föreslå en 
annan plats om platsen för tillståndsansökan inte anses lämplig. Alltför ofta står våra 
medlemsföretag utan alternativ när den ursprungliga platsen inte ansetts lämplig.  

Svensk Torv instämmer i påståendet att platsvalsregeln ska klimatanpassas så att åtgärden ska 
kunna uppnås med ”…största bidrag till att minimera klimatförändringar när en plats ska väljas.” 
Detta är särskilt viktigt då torvbruket har ett obligatoriskt lagkrav på att marken ska 
efterbehandlas efter avslutad torvskörd. Med efterbehandlingarna skapas kolsänkor och 
växtgasutsläppen stoppas. Av denna anledning anser vi att platsvalsregeln kan bli verkningsfull 
eftersom de största utsläppen kan stoppas med den obligatoriska efterbehandlingen. 
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De efterbehandlingsmetoder som finns att tillgå skapar som sagt kolsänkor som stoppar 
växthusgasutsläppen från de dikade torvmarkerna. Här kan torvbruket göra stora insatser för 
klimatet både genom efterbehandlingarna och valet av efterbehandlingsmetod. En ny metod är 
att anlägga solcellsparker på torvtäkten när skörden avslutats. Genom att platsvalsregeln 
klimatanpassas är Svensk Torvs förhoppning att klimatfördelarna med denna 
efterbehandlingsmetod ska synliggöras. När solcellsparker anläggs på en före detta torvtäkt blir 
resultatet klimatpositivt både i form av grön el och en kolsänka. Åtgärden sparar även värdefull 
jordbruksmark vilket också är viktigt för Sveriges livsmedelssäkerhet.  

Vi vill också sätta fokus på ytterligare en faktor; att markanvändningen definieras korrekt är en 
mycket viktig förutsättning för att utredningens förslag ska kunna realiseras. Vår erfarenhet är att 
den mark, dikad torvmark, som medlemsföretagen söker felaktigt anses vara våtmarker. Detta är 
inte korrekt eftersom torvbruk endast sker på redan dikade torvmarker, som dikats ut av tidigare 
generationer och gått från att vara en våtmark till att vara en dikad torvmark.  
Detta viktiga faktum om den ändrade markanvändningen negligeras av myndigheterna vilket gör 
att torvbruket inte får en neutral och korrekt miljöprövning. I förlängningen får det konsekvenser 
för klimatet då läckaget från de dikade torvmarkerna som är lämpade för torvbruk inte kan 
stoppas utan fortgår. Genom en korrekt tillämpning av markanvändningen kan mycket göras för 
klimatet. 

Med vänliga hälsningar 
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