
Torv är en naturlig råvara
– för energi, trädgårdar och djur

Branschföreningen



• En samarbetsorganisation för små och 
stora torvproducenter, miljöspecialister 
och användare av torv för energiändamål, 
odling som substrat och jordförbättring 
samt som strö inom djurhållning. 

• Informerar om torv samt verkar för att 
torv och torvmark förvaltas på ett håll-
bart och klimatsmart sätt. 

• Har cirka 60 medlemmar i hela Sverige.

• Torvbranschen skapar arbetstillfällen 
främst på landsbygden. Torvtäkterna 
sysselsätter maskinförare, mekaniker, 
driftledare samt personer verksamma 
inom transport och väghållning. 

Torvbruk har lång historisk tradition i 
Sverige. I början på 1900-talet fanns statliga 
torvskolor som lärde ut hur man tog tillvara 
torv för energi och odling. Staten gav bidrag 
ända till 1990-talet för att markägare skulle 
dränera (gräva diken) på sin torvmark. Syftet 
var att utöka landets jord- och skogsmark. 
Detta har medfört att över en fjärdedel av 
Sveriges torvmarker är dikade. 

Ny forskning visar att dränerad - dikad 
skogsmark släpper ut mer växthusgaser än 

hela Sveriges inrikestrafik. Branschföreningen 
Svensk Torv anser att dessa torvmarker ska 
användas i stället för att oxidera bort till 
ingen nytta. 

Tillstånd för att skörda torv ges av Läns-
styrelsen och är svåra att få. Ansökningspro-
cessen tar lång tid och kostar mycket pengar. 
Inför ansökan finns strikta miljökrav som ska 
uppfyllas före och under torvproduktionen. 
Efter cirka 20 år, när all torv är skördad, 
måste marken efterbehandlas och bli till  
fågelsjö, våtmark eller skog. Ofta får mar-
kerna högre naturvärden än innan.

Stora ytor dränerad torvmark är impediment 
(ej produktiv mark) och kan inte använ-
das till vare sig produktivt skogsbruk eller 
jordbruk. Genom att utnyttja impediment 
för torvbruk får markägaren både ersättning 
för den torv som skördas och en produktiv 
markyta när marken efterbehandlats. Utan  
torvbruk kommer mycket stora ekonomiska 
värden och en viktig inhemsk energiresurs att 
gå förlorade. 

Branschföreningen Svensk Torv Energitorv – ökar effekten  
och minskar behovet av svavel 

Torv är, tillsammans med skog och vatten-
kraft, Sveriges enda inhemska energiråvara. 
Torv eldas alltid tillsammans med trädbräns-
len i kraft- och fjärrvärmeverk. Utan torv 
som inblandning ökar beläggningar i pan-
norna och effekten blir lägre. I stället måste 
svavel tillsättas för att minska beläggningar-
na i pannan och mer bränsle måste användas, 
vilket leder till större utsläpp av koldioxid. 

Torv är berättigat till elcertifikat och behand-
las då som vind, sol och andra förnybara 
bränslen. 

Växttorv  
– unika odlingsegenskaper 

Torv utgör ca 80-90 procent av innehållet i 
en säck planteringsjord liksom i yrkesodlar-
nas odlingsjord. Torven har unika egenska-
per att hålla vatten och högeffektivt binda 
näringsämnen. Dessutom krävs torv för att 
framställa användbart odlingssubstrat av 
hushållskompost och slam. 

Det finns idag inget annat substrat som 
har lika goda egenskaper som torv har för 
framställning av odlingsjord. En stor del av 
odlingstorven skördas av småföretagare/
jordbrukare och är en växande exportvara i 
Europa.

Strötorv – gör djuren  
friskare och luften bättre

Inom lantbruket används torv som strö på 
grund av sin goda förmåga att binda vätska 
och ammoniakkväve som bildas i stallmiljö. 
Ammoniakutsläppen i luften är ett stort kli-
matproblem i lantbruket och genom torvens 
förmåga att binda både gaser och vätska får 
man positiva hälsoeffekter för både män-
niska och djur. 

Kontakta oss gärna!
Vill du veta mer om Branschföreningen 
Svensk Torv, bli medlem eller få vår  
medlemstidning, hör av dig till oss.

Branschföreningen Svensk Torv 
Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov
info@svensktorv.se | www.svensktorv.se
www.facebook.com/svensktorv



I Sverige finns enligt våra beräkningar över 2,5 miljoner hektar dränerade torvmarker. Dessa 
dränerade – dikade torvmarker släpper ut mer koldioxid än Sveriges trafik. Utsläppen motsva-
rar att 2,5 miljoner bilar kör ett varv runt jorden – varje år. Sverige skulle kunna sluta med all 
oljeimport och göra fordonsbränsle av torv.

Efter torvutvinningen som tar cirka 20 år kan bonden fortsätta med jordbruk, skogsägaren 
fortsätta med skogsbruk eller markerna omvandlas till grunda sjöar till fromma för fåglar, 
groddjur med mera. Det är bra för den biologiska mångfalden. 

Rätt nyttjad blir torven en resurs

Torv är en förnybar råvara som vi i Sverige har en unik möjlighet att skörda och  använda på 
ett hållbart sätt. Och ju mer dränerad torv vi använder desto mer mark kan efterbehandlas och 
bli koldioxidsänkor.  Se mer på www.klimatsmarttorv.se

Här hittar du torv
• Jorden du köper på säck för att plantera i består till största delen av torv.
• Torvströ används som underlag vid djurhållning.
• Färska kryddor och grönsasker som du köper i matbutiken odlas i torv.
• Värmen i vissa fjärrvärmenät produceras genom att torv sameldas med  trädbränsle.
• Torv används för att tillverka aktivt kol, kolfiber och filter.

Viltvatten ca. 3 ha. Näsmyren, Hälsingland.  
Efterbehandlades 1998.

Skrottmyran, Hälsingland. 15 år efter avslutad 
efterbehandling. ca. 2 ha. 

Toftmossen, Västmanland 10 år efter avslutad 
verksamhet.   

Efterbehandlad yta kan i vissa fall användas för 
att odla spannmål och energigröda. 

www.svensktorv.se |  Följ oss på facebook @svensktorv


