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bilaga i tidningen Viola. 

Nr 3 2022

Chefredaktör
Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv 
ingrid.kyllerstedt@svensktorv.se

Redaktionsråd
Rita Larsson, Neova
Pia Holmberg, Hasselfors Garden

Produktion och layout
Katarina Magnusson,
Balanserad Kommunikation

Omslagsbild:  
Lightfield Studios

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.

Vi lever i en tid då medierna blivit en megafon 
till klimat- och miljörörelsen som i sin tur fått 
rollen som makthavare med expertens auktori-
tet. Det konstateras i en rapport från Närings-
livets Medieinstitut som vi berättar om i detta 
nummer på sidan 6. 

Jag kan inte låta bli att tänka på devisen över 
ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala 
där det står ”Tänka fritt är stort men tänka 
rätt är större”. Orden är ett citat från juristen 
Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 
1700-talet. Han var en kontroversiell tänkare 
som väckte debatt i sin samtid. Vad Thomas 
Thorild menade diskuteras fortfarande. Men 
man tror att ordet ”rätt” anspelar på att  
människan kan välja att göra både rätt och 
orätt mot sina medmänniskor och devisens 
”rätt” syftar då på att tänka på det som gör 
gott för mänskligheten.

Radikala klimataktivister influerar allt från  
säsongens Idol till sjuktransporter som förhin-
dras rädda liv. Det mest elementära i allt detta 
borde vara att aktionerna utgår från ”rätt” 
bild, det vill säga en sann och vetenskapligt  
bekräftad bild av situationen vad gäller klima-
tet och miljön. 

Men så är inte fallet. Både de med statliga 
bidrag finansierade Naturskyddsföreningen 
och Världsnaturfonden samt de övriga fyra 
miljöorganisationerna liksom så gott som all 
mediebevakning utgår inte från detta i klimat- 
och miljödebatten. 

Det är nämligen stor skillnad på hur och var 
återvätning görs samt på proportionerna från 
jord-, skogs- och torvbruk på de redan dikade 
torvmarkerna i Sverige. Torvbruket beskrivs 

som en ”klimatbomb” 
av public service- 
programmet Uppdrag 
Granskning i SVT, och 
även i andra medier som 
hakar på, trots att torv-
bruket endast bedrivs på 
mindre än 0,5 procent av 
Sveriges samtliga dikade 
torvmarker. Det motsva-
rar 12 000 hektar av 2,3 
miljoner hektar. Denna ”bomb” måste  
ställas i relation till jordbruk och skogsbruk 
som bedrivs på 99,5 procent av Sveriges dikade 
torvmarker. 
Hur kan SVT och övriga medier helt negligera 
att majoriteten av växthusgasutsläppen kom-
mer från denna ”klimat-atombomb”? Svaret är 
enligt mig att varken miljörörelsen eller media 
orkar sätta sig in i frågan på ett initierat och 
neutralt sätt utan vill hellre att bilden av situa-
tionen ska vara som man tycker.

Alla som tänker ”rätt” och vill påtala san-
ningen möts av ett misstänkliggörande och 
osynliggörande vilket gör att en faktamässigt 
korrekt och bred debatt uteblir. Resultatet är 
att medborgarna blir skrämda, inte bara av 
aktivisternas aktioner utan även av denna  
(o)sanning.

Låt oss hoppas att det nya året 2023 blir  
början på att vi tänker ”rätt” det vill säga  
medmänskligt, där inga sanningar kvävs och 
alla fakta granskas vare sig de kommer från 
klimat- och miljörörelsen, media eller organisa-
tioner såsom vår och andra. Vi har forsknings-
underlag och fakta bakom det vi påstår och vi 
tål att granskas. Med då måste det ske så att 
båda sidor hörs och även klimat- och miljöor-
ganisationerna granskas på samma premisser 
så att en saklig och allsidig rapportering blir 
möjlig. 

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör,  
ansvarig politik och kommunikation

”Det är stor  
skillnad på hur och 
var återvätning görs”
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Återupprätta torvbruket

 
Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Gustav Krohn-Rime 

Två kommittémotioner, det vill säga motioner som hela 
partiet står bakom, som yrkar på stöd för torvbruket har 
lämnats in av Sverigedemokraterna. Det är det enda parti 
som inför riksdagsåret skrivit motioner som yrkar på att 
torvbruket och torv ska stödjas och bevaras.

Till skillnad från enskilda motioner som endast den eller 
de riksdagsledamöter som lämnat in motionen ställer sig 
bakom är kommittémotioner, eller så kallade partimotio-
ner, motioner med yrkanden som hela partiet behandlat 
och ställer sig bakom. Det är den starkaste formen av 
motioner och det som motionerna yrkar som förslag till 
riksdagsbeslut, tas upp i en riksdagsdebatt i början av 
nästa år. 

Återupprätta torvbruket  
utan avkall på miljö och klimat
De två kommittémotionerna som Sverigedemokraterna 
(SD) lämnat in handlar om hela torvbrukets samt om 
energitorv. ”Återupprätta torvbruket utan avkall på miljö 
och klimat” (2022/23:968) har 13 yrkanden som förslag 
till riksdagsbeslut. Yrkandena handlar bland annat om 
att tillsätta en utredning om hur tillvaratagandet av torv 
för alla användningsområden kan öka. Att tillståndverk-
samheten också måste utredas för att förenkla tillstånd 
på lämpliga marker. Andra förslag till riksdagsbeslut 
är att energitorv ska klassas som ett additiv och ett 
beredskapsbränsle och att markanvändningen ”dikade 
torvmarker” tydliggörs.

- Torvbruket i Sverige är hotat trots att det är viktigt 
såväl som odlingssubstrat och som energikälla. Att så 
kunnat bli fallet är djupt olyckligt och faktiskt helt 
onödigt. En åtgärd som regeringen nu bör genomföra för 
att bidra till att minska den akuta brist på marker god-
kända för torvbruk som nu råder, är att snarast ålägga 
statliga Sveaskog att skyndsamt anvisa marker lämpliga 
för torvbruk på sina markinnehav och i samverkan med 
torvföretagen, säger Mats Nordberg, riksdagsledamot, 
som undertecknat kommittémotionen från SD tillsam-
mans med fem riksdagskollegor.

En hållbar energipolitik
Kommittémotionen ”En hållbar energipolitik” 
((2022/23:944) tar i tre olika yrkanden upp att riksdagen 
ska besluta att regeringen ska verka för att torv klas-
sas som förnybart i EU och att torv från redan dikade 
torvmarker inte ska behöva utsläppsrätter inom EU-ETS. 
Ytterligare ett yrkande i kommittémotionen är att utreda 
förutsättningarna för ett ökat skördande av torv på 
påverkad torvmark.

- Vi vill att EU ska behandla torv från dikade torvmarker 
på samma sätt som övriga biobränslen och att det bör 
övervägas om att kraftvärmebränsle med en viss inblad-
ning av torv ska kunna klassas som ett miljöbränsle 
likt E85, säger Tobias Andersson, riksdagsledamot, som 
undertecknat kommittémotionen från SD tillsammans 
med fyra riksdagskollegor.
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Text: Claes Bohlin och 
Pia Holmberg 
Foto: Hasselfors Garden

Branschföreningen Svensk Torv har genomfört en omfat-
tande enkät bland sina medlemmar för att kartlägga vad som 
produceras med svensk växttorv, samt vilka andra material 
som används vid produktion av odlingssubstrat. 

Delar av resultatet från Sverige kommer att ingå i en större 
undersökning som vår europeiska branschorganisation 
Growing Media Europe har initierat för att skapa ett bra 
faktaunderlag för samhällets olika aktörer när det gäller 
betydelsen av tillverkade odlingssubstrat och dess kom-
ponenter. Som odlingssubstrat räknas alla produkter som 
framställts med syftet att kunna odla växter i samt svam-
podlingstäckjord, men inte befintlig markjord. Inte heller 
rena jordförbättringsmedel eller olika täckmaterial ingår i 
definitionen odlingssubstrat. 

Torven är dominerande och svår att  
ersätta vad gäller kvalitet och mängd 
Torven har en helt dominerande roll för produktion av 
odlingssubstrat till växter.  År 2020 användes 1,7 millioner 
m3 torv på detta sätt.  

Inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen består i snitt  
94,3 % av substratens volym av torv. Även på konsument-
marknaden har torven en mycket stark ställning med i snitt 
81,7 % torv i jordprodukter. För anläggningsjord, som 
används vid markbyggnation, är det mineralmaterialen  
dominerande men även här används torv i ganska stor om-
fattning, ca 20%. 

Torven är en förutsättning för att klara svensk trädgårds-
odling som vi känner den idag, både för yrkesfolk och 
fritidsodlare. Såväl i Sverige som utomlands pågår mycket 
ansträngningar för att ersätta torven med mer cirkulära 

material men hittills har torvens specifika egenskaper varit 
svåra att ersätta både vad gäller kvalitet och i tillräckliga 
mängder. 

Odlingssubstraten används för produktion av livsmedel och 
prydnadsväxter och i båda fallen är kvalitet och säkerhet 
ledord. Säkerheten gäller såväl för att de odlade växterna ska 
trivas men i lika hög grad för människor som handskas med 
och äter av produkterna liksom för den yttre miljön.

Sammanställningen är begränsad till att enbart gälla de 
råvaror som bygger volym i odlingssubstraten. Gödselmedel 
(såväl naturgödsel som mineralgödsel), kalk och andra min-
dre tillsatsmedel redovisas inte. Endast medlemmar i Svensk 
Torv har besvarat enkäten. Svar erhölls från totalt 25 olika 
producenter.

Yrkesodling
Totalt 252.000 m3 odlingssubstrat tillverkades i Sverige 
2020 för att användas inom yrkesmässig odling. Inom denna 
sektor används en stor andel av substraten för odling av 
prydnadsväxter i krukor av olika storlek i växthus och plant-
skolor. Blomsterlök planteras och drivs ofta i lådor fyllda 
med dessa produkter. Fröplantor och sticklingar odlas upp i 
små behållare (pluggplantor) från några 10-tals milliliter till 
större behållare i odlingsramar. Svenska skogsplantskolor 
producerar närmare 400 millioner skogsplantor årligen på 
detta sätt. Frilandsodlade grönsaker startas i många fall som 
småplantor i växthus under kontrollerade former, sådda i 
jordkuber som pressats samman av substrat med särskilda 
egenskaper. 

Torven är totalt dominerande (94,3 %) när det gäller att 
producera odlingsmedier med hög kvalitet, reproducerbarhet 

Svensk produktion 
av odlingssubstrat

Branschen levererar 
grundmaterial för 
odling av grönsaks-, 
prydnadsväxt-, 
frukt-, bär- och 
skogsplantor såväl 
inom yrkesmäs-
sig odling som till 
fritidsodlare och är 
därmed samhällsvik-
tig för både livsmed-
elsförsörjning och 
välbefinnande. 
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och säkerhet, en absolut nödvändighet för den som använder 
produkterna som en grund för sin egen försörjning. 2,9 % 
av volymbeståndsdelarna utgörs av olika mineralmaterial. 
De är i fallande ordning lera, sand, lättklinker (Leca), perlit 
och pimpsten. Den återstående andelen på 1,9 volym% 
utgörs av färsk bark, lagrad bark, grönkompost och andra 
komposterade material samt en ytterst liten mängd material 
från kokos. 

Även andra odlingssubstrat som inte blandas upp (stenull, 
pimpsten, lavagrus mm) används i svensk yrkesodling t ex av 
tomat och gurka.  Dessa framställs inte i Sverige och beaktas 
inte i denna sammanställning liksom ren vattenodling. 

Fritidsodling
Fritidsodlingen har på senare år mötts med ett ökande 
intresse och inte minst under pandemins första år 2020 var 
detta tydligt i samband med att människor i större utsträck-
ning vistades hemma. Fritidsodlingen fick då ett mycket tyd-
ligt uppsving. För att möta hobbyodlarnas behov framställ-
des i Sverige 2020 nästan 1,5 millioner m3 odlingsjord. Av 
detta gick en del på export främst till grannländerna Norge 
och Danmark.

Torv är den dominerande råvaran (81,7 volym %) på grund 
av dess många praktiska egenskaper men större andelar av 
cirkulära material används i denna varukategori. Tillgången 
på lämpliga produkter varierar och ofta utgör torv en för-
utsättning för att kunna balansera kemiska och fysikaliska 
egenskaper hos de återvunna materialen. Det marknadsför-
des några få helt torvfria konsumentprodukter men dessa 
utgjorde år 2020 endast 7 promille av totalvolymen. 

Bark, både lagrad och/eller komposterad liksom färsk, 
används och utgör 9,8 volym %.  Komposterade material 
Utgörs av grönkompost, komposterad fiber från pappersin-
dustri och en del andra komposterade produkter från olika 
flöden i samhället. Dock använder ingen av producenterna 
rötslam, en missuppfattning som ibland förekommer. Även 
en mindre mängd mineralbaserade material finns med i 
blandningarna. Sand, grus, lättklinker (Leca) och lera  
används liksom en aning perlit. Totalt utgör mineralerna  
3,5 %. Slutligen förekommer det en liten mängd biokol  
(0,2 %), en ingrediens med organiskt ursprung med förde-
len att den bryts ned mycket långsamt och därigenom ger 
upphov till mycket lite växthusgasutsläpp kopplade till dess 
omsättning i jorden.

Anläggningsjord
Svaren i enkäten omfattade även framställning av drygt 1,4 
millioner m3 anläggningsjordsprodukter. Sammansättningen 
av dessa produkter skiljer sig markant från de båda tidigare 
kategorierna och tillverkningen sker hos betydligt fler än 
de 25 som svarat på enkäten. Jordarna som används inom 
denna sektor kan ha mycket skiftande karaktär och vi be-
traktar inte alla produkter som används i dessa sammanhang 
som odlingssubstrat. I samband med byggnation på tidigare 
odlad mark är det vanligt att ta tillvara s.k. avbaningsmas-
sor och återanvända för grönytor mm. Detta betraktar vi 
inte som odlingssubstrat. Sammanställningen omfattar de 
produkter som tillverkas för att uppfylla en förutbestämd 
specifikation, som läggs ut på befintlig markterrass eller 
annat underlag och vars uttalade syfte är att utgöra grunden 
för etablering av ett nytt växtskikt. 

Då torven utgör en liten del i anläggningsjorden redovisar 
vi inte mer utförligt här. För den som är intresserad och vill 
veta mer, maila oss gärna på info@svensktorv.se.
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Flera länder i Europa har som mål 
att minska torvanvändningen trots 
att torven inte har något ersättnings-
material i tillräcklig utsträckning, 
varken kvalitetsmässigt eller i mängd. 
Därför hävdar Branschföreningen 
Svensk Torv att torven är oersättlig 
som del i odlingssubstrat och att 
minskad skörd kan utsätta samhället 
för stora risker. Både livsmedel och 
växter för en grön miljö produceras 
med hjälp av torv idag. 

Att ersätta torven med nya och 
cirkulära material är en annan risk 
både vad gäller odlingssäkerheten 
och tillgången på dessa material. 
Men att öka användningen av cir-
kulära material i odlingssubstrat 
behöver inte vara en motsättning till 
användandet av torv. Torvens många 
goda egenskaper möjliggör att fler 
sådana material kan vara en del av 
odlingssubstraten och det finns inget 
annat material än torv som har dessa 
fördelar. Därför blir torvens roll i 
framställning av säkra odlingssub-
strat ännu viktigare i framtiden. 

Branschföreningen Svensk Torv är 
medlem i den europeiska bransch-
organisationen för producenter av 
odlingssubstrat, GME – Growing 
Media Europe. GME framhåller 
vikten av odlingssubstrat både för att 
uppnå EU:s mål om grönare städer 
och i anknytning till den föreslagna 
lagen om restaurering av natur där 
dikade torvmarker ingår som särskilt 
betydelsefulla för snabb minskning 
av växthusgasutsläppen.

I november arrangerade GME därför 
en diskussion i Europaparlamentet 
för att lyfta odlingssubstratens roll. 
Panelen vid diskussionen bestod av 
experter från EU-kommissionen och 
den hortikulturella industrin. 
Torvproducenter, substrattillverkare 
och odlare har en viktig roll i åter-
ställandet av dränerade torvmarker, 
torven ger säkra odlingssubstrat 
och torvmarkerna efterbehandlas 
alltid efter avslutad täkt till nya 
naturvärden, utan extra kostnader 
för samhället. Odlingssubstrat är 
dessutom nödvändiga för att uppnå 
målen om grönare städer. Högkva-
litativa odlingssubstrat behövs både 
för att odla fram och etablera de 
träd och andra växter som används 
vid byggandet av gröna städer. Med 
levande, väletablerade växter förbätt-
ras luftkvaliteten, negativa klimatef-
fekter av t ex temperatur och vatten 
jämnas ut och inte minst är grönska 
viktigt för alla människors hälsa och 
välmående. 

Viktiga medskick 
Här följer några av de argument 
panelen framförde i samband med 
diskussionen i EU-parlamentet.
Angelika Rubin, från Kommissionens 
Generaldirektorat för miljö, sade att 
”Den föreslagna lagen om naturres-
taurering syftar till att bidra till att 
uppnå EU:s klimatmål, återställandet 
av dränerade torvmarker spelar en 
särskilt viktig roll i detta.”

Mr. Jesse Schevel, Glastuinbouw 
Nederland upprepade dessa  

uttalanden och sa ”Lagen om 
naturrestaurering måste skapa en 
balans mellan torvmarkernas roll 
som kolsänkor samtidigt som man 
erkänner vikten av hållbart torvbruk 
för den europeiska gröna given. 
Trädgårdsodling är den enda sektorn 
som bidrar till att återställa tidigare 
dränerade torvmarker samtidigt som 
torv används som odlingssubstrat för 
att producera hälsosam mat och göra 
våra samhällen grönare.”

Kvalitativa odlingssubstrat är en 
nyckelfaktor för hälsosam livs- 
medelsproduktion, som Marco  
Zevenhoven från RHP, det europe-
iska kunskapscentret för odlingssub-
strat, sa: ”Hållbara odlingssubstrat 
är naturligt kopplade till kvalitet 
och säkerhet. Dessa två aspekter är 
viktiga för livsmedelsproduktionen.”

Jarno van Veelen, trädtekniker och 
rådgivare för urbana landskap på 
Kekkilä-BVB, påpekade att ”Lagen 
om restaurering av natur avsevärt 
ökar våra chanser till grönare och 
hälsosammare städer. Framgången 
och resultaten är mycket beroende av 
substrat av hög kvalitet”

 
Text: Pia Holmberg och 
Growing Media Europe
Foto: Growing Media 
Europe

Torven 
- en het fråga i Bryssel

GME - Growing Media Europe är en 
internationell ideell organisation som 
representerar producenter av odlings-
substrat och jordförbättringsmedel på 
europeisk nivå. För mer information, 
www.growing-media.eu eller kontakta 
Geoffrey Bennett, Public Affairs Officer: 
Geoffrey.bennett@growing-media.eu

TEMA EUROPA



    Branschföreningen Svensk Torv / nr 3 - december 2022      7

Torven 
- en het fråga i Bryssel

Bort från torven?
Den 22 november anordnade det tyska federala minis-
teriet för livsmedel och jordbruk (BMEL) och byrån för 
förnybara resurser (FNR) en webinarium med titeln ”Off 
the peat path - Suitability and availability of alternative 
substrates for peat use in European horticulture”. 

Tyskland har som mål att fasa ut torv till fritidsodlingen 
fram till 2026. I kommersiell trädgårdsodling ska torv 
i största möjliga utsträckning vara ersatt före slutet 
av årtiondet. Men övergången ska bygga på frivilliga 
överenskommelser mellan berörda parter; jordtillverkare, 
trädgårdshandeln och fritidsodlare. I webinariet deltog 
forskare och företrädare från nio länder med ambitionen 
att stärka utbytet och nätverket kring minskning av torv.

Fler länder har liknande mål, politiska eller mer frivilliga 
överenskommelser. I Nederländerna har branschen med 
regeringen kommit överens att ersätta torven med minst 
35 % förnybara råvaror till yrkesodlingen och 60 % 
på konsumentmarknaden till 2025. Den nederländska 
regeringen har erkänt att den måste stödja sektorn för 
att målen ska nås. Norge ska fasa ut torven helt till 2025 
på konsumentmarknaden och 2030 till yrkesodlingen 
medan Danmark inte har några politiska mål, utan 
drivkraften för att arbeta med alternativ till torv bygger 
på efterfrågan. Schweiz anser sig redan torvfria genom ett 
hårt rådgivnings och stödarbete.  

Finns det tillräckligt med alternativ? 
Tysk forskning vid Thüneninstitutet visar att torvfrågan 
först och främst är europeisk eftersom det är här som 
de största volymerna skördas, förädlas till odlingssub-
strat och används. Man fann att det fysiskt sett finns 
tillräckligt med andra råmaterial för att fylla behoven 
till odlingssubstrat, men (och detta är ett stort men) att 
mer forskning behövs om villkoren för att industrin ska 
kunna få tillgång till dessa mängder: konkurrens (bland 
annat energimarknaden), transportkostnader, kostnader 
för bearbetning, tillförlitlighet, rättsliga frågor, hantering 
samt andra faktorer. 

En begränsad praktisk studie visade att odlaren kan få 
negativa ekonomiska konsekvenser av att ersätta torv. 
Men det var möjligt att minska andelen torv till 50 % 
utan att kostnaderna sköt i höjden samtidigt som man 
bibehöll en utmärkt avkastning.

Vilka alternativ finns? 
Lite mer konkret är de material som helt eller delvis 
skulle kunna ersätta torv rötrester, komposter, pappersfi-
ber, vermikompost, lin, hampa, jute, stabiliserade fibrer, 
biokol, sphagnummossa och naturligtvis de välkända 
alternativen som kokos och träfiber. Att använda dessa 
material leder till att odlingsmetoderna behöver föränd-
ras. Vanligtvis ökar också riskerna på grund av torrare 
odlingssubstrat, högre ledningstal, högre pH-värde, fler 
svampar, högre nedbrytbarhet, risk för humanpatoge-
ner och kemiska restprodukter. Många av materialen är 
konkurrensutsatta från andra marknader vilket kan leda 
till oväntade priseffekter. Men det kan också bli så att fler 
lokala råvaror utnyttjas, att odlingssubstrat återanvänds 
och nya lösningar hittas. Det fastslogs att det är viktigt 
att förbättra kvalitetskontrollen av nya cirkulära råvaror. 

Det stod klart under webinariet att torven fortfarande 
har en vital betydelse för odlingsindustrin och att det 
är komplext att ersätta den. Med tanke på de snäva 
tidsramarna för torvreduktion krävs fortsatt omfattande 
forskning och internationellt samarbete för att utveckla 
de nya alternativen och metoder för att utvärdera deras 
prestanda. Odlarna behöver stöd under en lång över-
gångsperiod men även konsumenterna måste få hjälp 
och utbildning. Med andra ord – det är en lång väg att 
vandra till ett torvfritt Europa, kunde deltagarna på 
webinariet konstatera.

 
Text: Pia Holmberg
Foto: Hasselfors Garden

TEMA EUROPA
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Text och foto:  
Ingrid Kyllerstedt

Media 
- en megafon för 
klimatrörelsen enligt ny rapport

Medierapporteringen har blivit en megafon för klimatrö-
relsens intressen, konstaterar Näringslivets Medieinstitut 
i en rapport. Ingen av de redaktioner som ingår i analy-
sen har vid något tillfälle gjort en kritisk granskning av 
klimatrörelsen. Samtidigt har miljöorganisationerna fått 
rollen som expert med stor makt och media blivit som en 
megafon för deras intressen.

Näringslivets Medieinstitut (NMI) bevakar saklighet, 
opartiskhet och pressetik. Syftet är att höja kvaliteten i 
svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öp-
pen diskussion. NMI sammanställer därför bland annat 
rapporter där de analyserar olika aktuella ämnen. 

I en färsk rapport ”Klimatmakthavare i medierna” har 
projektledare Pamina Falck studerat hur klimat- och 
miljöorganisationers aktioner och ställningstaganden 
fått en central position i en av vår tids viktigaste frågor; 
klimatet.

Det är Dagens Nyheter, Sveriges Television och Sveri-
ges Radio som granskats. De ”klimatmakthavare” som 
ingår i rapporten är Skydda Skogen, Fridays for Future, 
Extinction Rebellion, Greenpeace, Världsnaturfonden och 
Naturskyddsföreningen. Värt att notera är att Världsna-
turfonden och Naturskyddsföreningen erhåller skattefi-
nansierade statsbidrag för sin verksamhet och SVT och 
SR är statliga public servicebolag.

Miljöorganisationernas aktioner, projekt, mindre tävling-
ar uppmärksammas stort trots mycket små insatser med 
endast ett fåtal deltagare. I rapporten står att nyhetsvär-
deringen går att ifrågasättas. Rapporteringen om Fridays 
for Future kan liknas vid reklam. Överhuvudtaget får 

miljöorganisationerna en roll som inte ifrågasätts och de 
får en roll som experter där medierapporteringen ligger i 
linje med organisationernas problemformuleringar. Det är 
vanligt att utspelen ”blir nyhetsinslag där den kritiserade 
parten ställs i svaromål”, enligt rapporten .

Ytterligare ett exempel på den snedvridning som råder är 
att ”medierna rapporterar om klimatrörelsens samlade 
kritik i ett visst ämne utan att andra relevanta perspektiv 
– som ekonomisk tillväxt eller människors levnadsför-
hållanden – lyfts fram”, sammanfattar Pamina Falck i 
rapporten.

”En saklig och allsidig rapportering om miljö och klimat 
kräver att olika infallsvinklar och motstridiga intressen 
presenteras och vägs mot varandra. Därtill har miljö- och 
klimatorganisationer en sådan ställning i samhället att de 
också bör behandlas som makthavare, och därmed också 
bli föremål för kritiska mediala granskningar” skriver 
Pamina Falck i ett gästinlägg den 30 oktober om rappor-
ten i Svenska Dagbladet med rubriken: Sluta gulla med 
miljöorganisationerna. 

”Miljörörelserna får en 
roll som inte ifrågasätts”
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Pamina Falck,  
Näringslivets Medieinsitut
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Risken att vi kommer frysa i vinter 
är stor. Energikrisen har resulterat i 
en stor brist på biobränsle till fjärr- 
och kraftvärmeverken i hela Sverige. 
Svenska Kraftnät har uppmanat 
bolagen att använda alla biobränslen 
som finns att tillgå. Trots att det finns 
fossilfri, inhemsk torv importeras 
istället fossil olja till Energimyndig-
hetens beredskapslager.

I en artikel av Svenolof Karlsson i 
Second Opinion, en digital infor-
mationsplattsform som drivs av 
Energiföretagen, skriver han att 
”Heleneholmsverket inför vintern 
fått tillstånd att köpa in 30 000 
kubikmeter olja”. Han analyserar i 
artikeln ENTSO-E:s vinterrapport 
(European Network of Transmission 
System Operators). Hans slutsats är 
att ”… brist på kol för kraftverken 
i Tyskland och Polen inte leder till 
risk för elbrist främst i de länderna, 
utan i Frankrike och Sverige. Alltså: 
Kolbrist i Tyskland ökar risken för 

elbrist i Sverige. Slutsatsen är rimligt-
vis att Sverige inte i samma grad som 
grannländerna har vidtagit kompen-
serande åtgärder när elproduktion i 
det egna landet lagts ned.”

- För Branschföreningen Svensk Torv 
är detta obegripligt. Energitorven 
är inhemsk, lagringsbar och fossilfri 
och finns nära järnväg och anlägg-
ningarna. Dessutom har den stora 
samförbränningsfördelar. En viktig 
sådan är att energieffekten blir upp 
till 20 procent större när torv och 
trädbränsle eldas tillsammans, för-
klarar Rita Larsson, vice ordförande 
Branschföreningen Svensk Torv.

- Utan torv är risken är stor att vi 
kommer frysa i vinter, säger hon.
Branschföreningen Svensk Torv har 
träffat ledningen för Energiföretagen 
och Svebio för att informera om 
risken att Sverige snart står helt utan 
råvaran torv och vad detta innebär 
för fjärr- och kraftvärmen. 

- Ett konkret resultat av dessa 
möten är att både Energiföretagen 
och Svebio stödjer uppmaningen 
att torv måste klassificeras som ett 
beredskapsbränsle, säger Rita Lars-
son.

- Det behövs ett politiskt agerande 
snarast. Finland har redan fyllt sina 
beredskapslager med både inhemsk 
torv och importerad, svensk torv. 
Denna svenska torv borde istället 
hamna i Sveriges beredskapslager, 
säger Rita Larsson.

 
Text: Ingrid Kyllerstedt

Utan torv  
fryser vi i vinter

Second Opinion är en digital informa-
tionsplattform som branschföreningen 
Energiföretagen Sverige står bakom. 
Syftet är att samla alla som kan bidra 
med mer fakta och perspektiv på 
energifrågor som inte får plats i vanliga 
nyhetsmedier.  Second Opinion gör 
intervjuer och erbjuder de som vill bidra 
till kunskaper och debatt en möjlighet 
att få texter publicerade.

second-opinion.se

Foto: Lightfield Studios
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Raatec vann silver  
i Elmia Lantbruk Innovation Award för MCP Torv

Det kan bli kostsamt att få in smitta i 
sin grisbesättning och det ställer krav på 
skötsel och bra insatsvaror. För att möta 
framtida krav på foderhygien och djur-
hälsa för gris har MCP Torv utvecklats.  

MCP Torv är en ny typ av värmebe-
handlad torv som är fri från smitto-
ämnen. MCP Torv är först i världen 
med den nya tekniken att värmebe-
handla torv till 90 grader. Torven 
pastöriseras och den höga temperatu-
ren tar därmed död på smittoämnen.
Detta har Elmia Lantbruk belönat 
med silver i Elmia Lantbruk Innova-
tion Award. Det är en utmärkelse 
som lyfter ny och innovativ teknik 
inom jordbruk och animalieproduk-
tion. De produkter som får utmär-
kelsen anses vara så intressanta att 
de bidrar till att utveckla det svenska 
lantbruket.

MCP Torv används till uppfödning 
av grisar. Torven är fiberrik och har 
lågt pH och är bra för grisarnas 
mage och tarmsystem, den stimulerar 
dessutom grisens naturliga beteende 
att rota och böka i jorden.

Till MCP torv används enbart block-
torv som är en högkvalitativ torv 
vilket är viktigt för att grisarna inte 

ska bli smittade av salmonella och 
andra sjukdomar. Torven processas 
dessutom, vilket innebär att riskerna 
elimineras ytterligare för att grisarna 
ska bli smittade.

Blocktorven skärs ut i block ca 10 
centimeter under ytan, den ligger 
sedan bara öppet en kort stund innan 
den täcks med plast tills den ska 
processas. Det innebär att den inte 
utsätts för yttre påverkan och blir 
väldigt hygienisk till skillnad mot 
frästorv och harvtorv som ligger  
öppet på mossen och kan bli förore-
nad av fekalier från såväl grisar som 
fåglar. Värmebehandlingen sker i 
säckar på pall och håller sig därefter 
helt hygienisk från att den processats 
tills att kunden öppnar säcken på 
gården.

-  Utmärkelsen betyder mycket för 
oss, det är ett viktigt erkännande 
av torven och våra kunder i Eu-
ropa tycker att detta är fantastiskt 
intressant, säger Thomas Merlöv på 
Raateck.

Thomas menar att det är viktigt att 
ha kontroll på allt som tas in i stallet. 
Den utvecklade metod att värme-
behandla torven har inneburit att 
företaget nu har export till Portugal, 
Belgien, Holland och Danmark och 
flera länder är på gång.

I Sverige får man varken använda 
antibiotika eller zink som tar död 
på bakterierna i magen. När man 
använder zink går 99 % ut i gödslet 
som då inte kan användas där man 
odlar spannmål till mat eftersom det 
blir för mycket tungmetall i marken.

Raatec kommer att göra en filmserie 
om torvens egenskaper och varför 
den blivit så populär bland grisupp-
födare. Bland annat kommer Per 
Wallgren som är professor och stats-
veterinär med svensk och europeisk 
specialistkompetens i grissjukdomar 
att medverka i filmerna.

Raatec har tidigare gjort en filmserie 
med Leif Göransson, agr. dr. i hus-
djurens utfodring och vård som har 
bakgrund inom produktutveckling 
och foderförsök vid såväl SLU som 
hos Lantmännen. Filmerna finns att 
se på Raatecs hemsida för den som 
vill veta mer.

- Vi måste sprida kunskap bland an-
nat till våra politiker, över 90 % av 
befolkningen vill fortfarande ha kött 
och vi vill ha så bra kött som möjligt 
och då är torven oslagbar som foder-
torv, avslutar Thomas.

Mer information hittar du på:  
raatec.com

 
Text: Katarina Magnusson
Foto: Raatec

Thomas Merlöv, Raatec
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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 Garden  
www.fagerhultsgarden.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: Pia Holmberg
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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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