
Klimatsmart torv
Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag

Ensidig information 

Nyligen presenterade  Naturvårdsverket rapporten Torvutvinningens och 
torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan som kan bidra till att  Sverige 
ökar utsläppen av växthusgaser och slösar bort den resurs som finns i 
 dränerade torvmarker. Rapporten utgör inte ett opartiskt beslutsunderlag 
då den presenterar information på ett för torv ensidigt negativt sätt. Nedan 
 presenteras ett par exempel. 



Både torv och trä genererar  koldioxid i nästintill lika mängd vid förbränning. 
Genom att använda olika beräkningsmetoder för  koldioxid från torv och trä får man det att framstå som att 

koldioxid från torv bidrar till att förstärka  växthuseffekten i högre grad än samma mängd  koldioxid från trä. 
Koldioxid från förbränning av trädbränslen framställs som att den inte reflekterar något solljus alls och 
därmed inte bidrar till växthuseffekten.  Naturligtvis reflekterar all koldioxid lika mycket solljus oavsett om den 
kommer från trä, torv eller kol. 

 Naturvårdsverket  använder olika  metoder för 
att  beskriva  klimatpåverkan från torv och trä vid 
 förbränning. 

Torvmark som redan är dränerad för till exempel skogs- eller jordbruk utsöndrar varje år  växthusgaser i en 
omfattning som är  större än alla inrikestrafik. 
Om dränerad torv ersättas med något annat bränsle som släpper ut koldioxid när det förbränns, samtidigt 
som den  dränerade  torven ligger kvar och läcker växthusgaser, får vi dubbla utsläpp. 
Genom att inte ta med effekten av  utsläppen från både: 

• torvens substitut och
• dränerad torv som ligger kvar och läcker 

ges en ensidig bild av torvens  klimatpåverkan.

Naturvårdsverket missar att vi får  dubbla utsläpp 
om vi inte använder  dränerad torv

Naturvårdsverket jämställer  missvisande torv 
med fossilt
För att något ska klassificeras som fossilt ska det vara bevarat för oöverskådlig framtid. 
Den dränerade torven är inte bevarad för oöverskådlig framtid eftersom den hela tiden omvandlas till växt-

husgaser.  Alltså är det missvisande att jämställa dränerad torv med fossila material. 



Konsekvenser av förslagen 

Om förslagen i Naturvårdsverkets rapport blir verklighet kommer miljö, 
 ekonomi och klimat att drabbas. Störst negativ effekt skulle förslagen om 
 energiskatt och slopad rätt till elcertifikat ha. Att minska torvutviningen i 
 Sverige skulle även betyda att vi avstår från att dra nytta av en hållbar inhemsk 
resurs som varje år växter till mer än vi skördar. Nedan beskrivs några av de 
negativa effekter minskad torvutvinning skulle leda till. 

Näsmyren efterbehandlades till skog - 20 år senare bildar träden en rik skog. 



Arbetstillfällen i glesbygd går  förlorade
Torvbranschen skapar långvariga arbetstillfällen på de platser i landet där de behövs - på landsbygden. 
Torvtäkterna sysselsätter maskinförare, mekaniker, driftledare samt personer verksamma inom transport och 
väghållning. Räkna med att cirka 1200 heltidsanställningar och cirka 2500 enklare säsongsanställningar 
snabbt försvinner. De arbetstillfällen som indirekt skapas ska inte heller glömmas bort. Handel, restaurang, 
service som post och apotek samt bensinmackar i glesbygd får minskat kundunderlag om torvtäkterna tvingas 
bort.

Sänkt kvalitet på odlingsjord 
Torv utgör ca 80-90 procent av innehållet i en säck planteringsjord liksom i yrkesodlarnas odlingsjord. Det gör 
den på grund av sina goda egenskaperna att hålla vatten och högeffektivt binda näringsämnen.  Dessutom 
krävs torv för att framställa användbart odlingssubstrat av hushållskompost och slam. Torv inblandning ger 
acceptabla värden för bland annat näring och tungmetaller som finns i kompost.  Dessutom krävs torv för att 
få den struktur som är nödvändig för att slam och hushållskompost ska kunna  användas. Det finns idag inget 
annat substrat som som kan leva upp till de egenskaper som torv har och som kan vara en lika bra bas för 
det stora behov av odlingsjord som finns. Om torvutvinningen minskas eller helt upphör  skulle detta få stora 
 negativa konsekvenser för alla odlare.

Markägare förlorar inflytande över sin egen mark
Stora ytor dikad torvmark är impediment (ej produktiv mark) och kan inte användas till vare sig produktivt 
skogsbruk eller jordbruk. 

Genom att utnytja impediment för torvbruk får markägaren ersättning för den torv som skördas och med 
 efterbehandling till skog får markägaren en produktiv markyta. Utan ett aktivt torvbruk kommer stora 
 ekonomiska värden att gå förlorade för markägare.  



Sänkt verkningsgrad i värmeverk
Utan torv som inblandning i trädbränsle ökar beläggningar i värme- och kraftvärmeverkens pannor.  
Effekten blir att mer bränsle måste användas vilket leder till större utsläpp av  koldioxid. 
Dessutom minskar  elproduktionen kraftigt när beläggningarna i pannan ökar och Sverige skulle behöva 
 importera mer el som i värsta fall producerats i kolkraftverk. 

Sämre arbetsmiljö för djurhållare
Inom lantbruket används torv som strö på grund av sin goda förmånga att binda vätska och ammoniakkväve 
som bilads i stallmiljö. Ammoniakutsläppen är ett stort problem i lantbruket och genom torvens förmåga att 
binda både gaser och vätska får man positiva hälsoeffekter för både människa och djur. Upphör den svenska 
produktionen av torv kommer importen av torv öka för att bibehålla en god innomhusmiljön för djurhållare och 
djur. Djurhållare kommmer också att förlora de ekonomiska värden som ligger i använd torvströ som säljs som 
gödsel.    

Torvimporten kommer ersätta förlorad inhemsk 
 produktion
Behovet av torv inom flera branscher är stort. Om de försvårande omständigheter som Naturvårdsverkets 
 förslag innebär för den imhemska torvproduktion kommer en stor del av den att slås ut och importen att  öka. 
Därigenom förlorar medlämsländerna i EU möjligheten att styra produktion och efterbehandling så att den är 
hållbar för framtiden.



Visste du 
- att Sverige exorterade torv för ca. 170 
miljoner kronor år 2015 och 
 
- att exporten spås öka till 400 
miljoner kronor år 2020?

klimatsmarttorv.se 

Tycker du också att det vore oklokt att genomföra förslag  baserade på ensidig 
information från Naturvårdsverket?

Påverka då regering och riksdag så att förslagen i  Naturvårdsverkets rapport 
inte genomförs. Ett sätt att påverka är att skriva remissvar eller prata med 
 remissinstanser. 

Remissinstanserna hittar du tillsammans med fakta 
och  referenser till  information i den här foldern på: 


