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Inbjudan 

Vägar till ett hållbart torvbruk 
– Strategier och behov av kunskap 

 
Konferens onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09.30 – 16.30  

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 
 
 
Frågor som sammanhänger med hållbar utveckling är alltmer aktuella särskilt när det gäller energi. 
Det gäller bl.a. hushållning med naturresursen torv. Det finns ett flertal olika konkurrerande intressen 
om torvmetodens långsiktiga förvaltning. Inom EU diskuteras för närvarande kriterier för 
biobränslen och inom ramen för International Peat Society (IPS) har särskilda riktlinjer utarbetats 
och förankrats rörande ansvarigt torvbruk. Denna konferens är en uppföljning av det seminarium 
som KSLA och Torvkongressen 2012 arrangerade i december 2010 och fokuseras på hur ett hållbart 
torvbruk kan utformas samt vilka kriterier och ytterligare kunskaper som krävs för att säkerställa ett 
ansvarsfullt torvbruk.  
 

• Vad gränssätter ett hållbart torvbruk?  
• Hur preciseras kriterier för ett sådant torvbruk?  
• Vilken ytterligare kunskap krävs för att säkerställa ett sådant torvbruk? 

 
Konferensen berör ett flertal olika samhällsintressen som klimat, biologisk mångfald, vattenfrågor 
etc. och avsikten är att samlat diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi inleder konferensen 
med en presentation av olika frågeställningar och kunskapsområden som berör hållbart torvbruk. 
Sedan genomför vi grupparbeten om olika aspekter av torvbruket varefter vi avslutningsvis diskuterar 
vad som gränssätter och vad som krävs i form av ytterligare kunskap för att säkerställa ett sådant 
torvbruk. 
 
Konferensen riktar sig till dig och ett antal särskilt inbjudna för att anpassas till de grupparbeten som 
planeras. Konferensen genomförs gemensamt mellan KSLA och 14th International Peat Congress 
Stockholm 2012.  
 Välkomna!  
 
 

 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
 
Björn Hånell 
Ordförande för 14th International Peat Congress, 
Stockholm 2012. 

 
Program och praktiska upplysningar, se sid 2-3 
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Vägar till ett hållbart torvbruk 
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Konferens onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09.30-16.30 
 
 

Moderator: Göran Hedman 
 
Program 
 
09.30 Välkomsthälsning 
  Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD  
 
09.35 IPS världskongress om torv och torvmarker i Stockholm 2012  

Björn Hånell, ordf. i torvkongressen 2012  
 
09.50 Torv ur ett regionalt och lokalt perspektiv  

Seved Lycksell, Skellefteå Kraft AB 
 
10.05 Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling 

Magnus Brandel, projektledare STPF  
 
10.20 Paus  
 
10.40 Kongressens tema Peatlands In Balance från ett forskningsperspektiv  

Tord Magnusson, ordföranden i torvkongressens vetenskapliga kommitté  
 
11.00 Miljömål för myllrande våtmarker 

Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket  
 
11.15 Biologisk mångfald och torv – hur undviker vi konflikter och konkurrens 

Johnny de Jong, SLU CBM  
 
11.30 Torv och klimat  

Mats Olsson, SLU  
 
11.45 Torven ur ett vattenperspektiv 

Lars Lundin, SLU  
 
12.00 Lunch 
 

http://www.ksla.se/�
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13.00 Grupparbeten 
 En kort introduktion och sedan tar grupparbetena vid. 
 

De olika arbetsgrupperna får i uppgift att belysa hur ett hållbart torvbruk kan utformas och 
även belysa behovet av kompletterande kunskap för att tillgodose detta.  

 
Arbetsgrupp 1 Användning av torv – hur torv används för energiändamål på mest effektiva och hållbara sätt. 
 Ordförande: Hans Nordström, HN Enspire AB 
 
Arbetsgrupp 2 Val av torvmark - utformning av kriterier för avvägning mellan påverkade och opåverkade 

torvmarker.  
 Ordförande: Susanna Toller, Ecoloop AB 
 
Arbetsgrupp 3 Planering och prövning av torvtäkt - frågeställningar:  

• MKB-processen  
• Tolkning av begreppet värdefullt  
• Hur man hanterar vattenfrågan  

 Ordförande: PO Martinsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
Arbetsgrupp 4 Hur tillgodoses lokala intressen i processen  

Avser i första hand sociala aspekter på torvbruket kopplat till sysselsättning, lokal ekonomi 
etc.  
Ordförande: Stig Holm, Härjedalens kommun 

 
15.00  Presentation av grupparbeten och avslutande diskussion 
17.00 Konferensen avslutas  
 
 

Tid Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09.30 – 16.30  
Kaffe serveras från kl.09.00 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 5 aug anmälan via denna länk eller vår hemsida, www.ksla.se.  
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. 
Avbokning måste ske senast 26 aug, annars faktureras 500 kr för våra kostnader. 

Kostnad 250 kr som faktureras. 
 

Frågor Innehåll: Bo Carlestål, bo.carlestal@ksla.se  
Magnus Brandel 

tel 08-54 54 77 07 och  
mailto:magnus.brandel@svensktorv.se, 070-6571589 

 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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