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Referat 
 
Vägar till ett hållbart torvbruk 
 
Torv är en inhemsk energikälla som kan bli ett viktigt komplement i det svenska 
energisystemet. En inblandning av torv ökar också effektiviteten vid eldning av 
andra biobränslen, som halm, salix och rörflen. Men för att få politisk acceptans 
måste branschen visa att torvbruket är uthålligt. Och just uthålligt torvbruk var 
temat för den konferens för särskilt inbjudna som KSLA och XIV Internationella 
Torvkonferensen tillsammans arrangerade den 31 augusti 2011.  
 
Den 3 till 8 juni 2012 står Stockholm och Sverige värd för en stor internationell torv-
konferens. Temat är Peatland in Balance och konferensen täcker ”allt” som rör torv; 
bland annat torv som energiråvara, torv som odlingssubstrat, skog på torvmark, 
jordbruk på torvmark, kulturella aspekter på torv och tropiska torvmarker. Svenska 
arrangörer är Torvforsk, SLU och Svenska Torvproducentföreningen, berättade Björn 
Hånell vid SLU.  
 
Vi använder redan en del torv i våra pannor och vi ser en stor utvecklingspotential för 
torven, berättade Seved Lycksell, som ansvarar för affärsområdet Värme vid Skellefteå 
Kraft. Företaget använder i dag ett 30-tal olika bränslesortiment i sina kraftvärme- och 
värmepannor, det är framförallt olika former av träbränslen. Torven täcker 10 till 15 
procent av råvarubehovet och den hämtas från två olika täkter. Man håller i dagarna på 
att öppna en tredje täkt.  
 
En bra torvtäkt ska ligga nära en storförbrukare, helst inom fem till tio mil, sade han. 
Man ska kunna bryta minst 100 hektar inom en yta på 3 x 3 kilometer och markägarna 
ska vara positiva. Och det ska vara så få naturvårdsrestriktioner som möjligt 
 
Det finns många fördelar med torv, fortsatte han. Den är energieffektiv, den fossila 
insatsen i brytning och transporter motsvarar bara 1 till 2 procent av energiinnehållet. 
En inblandning av torv ger dessutom högre verkningsgrad i biobränslepannorna och 
våra torvlager är en strategisk resurs som ger en ökad säkerhet under vintern.  
 
Men det finns också problem med torv. Det är en mycket säsongsbunden verksamhet, 
allt sker i princip från maj till augusti. Man är beroende av vädret under den perioden – 
en kall regnig sommar ger betydligt sämre skörd än en torr och varm. Och så är man 
hänvisad till gammal teknik. Det används i princip samma sorts maskiner som för 50 år 
sedan.  
 
Askan är också en svår fråga. Rent logiskt ska den åter till torvmarken, men det finns 
inget intresse för det i det i dag, inte heller för att lägga ut den på skogsmark.  
 
Myndigheternas syn på torv som energiråvara har varierat över tiden, sade Magnus 
Brandel, projektledare vid Svenska Torvproducentföreningen. År 2000 konstaterade 
EU-kommissionen att torv inte är ett biobränsle. Den s.k. Crill-rapporten kallade torven 
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för ”biomassfuel” med tillägget ”långsamt förnybart”. Den svenska torvutredningen 
bedömde 2002 att torven är en förnybar energikälla, medan IEA samma år sade att det 
inte var förnybart. Och i det svenska energipolitiska beslutet från 2009 sägs att torv kan 
vara ett inslag i begränsad omfattning och som komplement till trädbränslen. 
Torvbruket måste dock ske i balans med biologisk mångfald och klimatintressen, sägs 
det.  
 
Magnus Brandel menade att ett hållbart torvbruk måste stå på tre ben:  

1. Ekologi (miljö och klimat) 
2. Ekonomi (konkurrenskraftigt) 
3. Energisäkerhet  

 
Vad innebär Peatland in balance?, filosoferade Tord Magnusson, SLU. Han är 
ordförande i torvkongressens vetenskapliga kommitté. Titeln på kongressen är lite 
medvetet vag, erkände han. Det kan vara massbalans, det kan vara balans mellan olika 
intressen och det kan jämvikt mellan olika ekosystemtjänster.  
 
Han menade också att kongressen är ovanlig såtillvida att det är mer näringslivs-
intressen än det brukar vara i en vanlig vetenskaplig konferens. Det är också en ovanligt 
bred kongress, markslaget torv är den enda gemensamma nämnaren. 
 
Sverige genomförde en storskalig Våtmarksinventering i omgångar från 1980 till 2004, 
berättade Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket. I den erhöll 35 procent av våtmarkerna 
betyget ”mycket höga naturvärden” eller ”höga naturvärden”. Men man kan inte strikt gå 
på våtmarksinventeringen och säga att det är fritt fram med torvtäkt på resten av våt-
markerna. Det har tillkommit nya kunskaper, vi har fått nya Miljömål (bl.a. Myllrande 
Våtmarker), ett Generationsmål och nya skyddsformer (t.ex. Natura 2000). Dessutom 
kan det finnas värdefulla småmiljöer inne i våtmarker med lägre klassning. 
 
Det finns normalt inte speciellt många rödlistade arter på en torvmark, sade Jonny De 
Jong vid Centrum för Biologisk mångfald. Torvmarker får normalt också låga natur-
vårdspoäng i Skogsbiologernas system för klassning av naturvärden. Däremot kan det 
ofta bli ganska långa artlistor, eftersom det ofta är mosaikartade landskap, mycket 
impediment, mycket lövträd och gott om gamla träd och död ved.  
 
Vi bör utveckla indikatorer så att vi snabbt kan bedöma naturvärdet för ett område som 
är aktuellt för torvtäkt, menade han. Vi måste också tänka mer i landskapsperspektiv 
och vi måste bli bättre på flermålsanalys där vi samtidigt väger in t.ex. ekosystem-
tjänster, kolinlagring och naturvärden Vi måste också bli bättre på efterbehandling.  
 
Dikade våtmarker släpper ut växthusgaser, växande skog tar upp koldioxid, sade Mats 
Olsson, SLU. Det här är i princip ett 0-summespel om man räknar med substitution, det 
vill säga att virke som produceras på våtmarken kan användas för att ersätta produkter 
som kräver mycket fossila bränslen, t.ex. stål och betong. Återvätning, det vill säga igen-
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läggning av diken och upphört skogsbruk kan reducera emissionerna av växthusgaser 
till atmosfären, liksom Brytning av torv på dikad mark, följt av återplantering med skog.  
 
Många tror att dikade torvmarker ger en ökad avrinning när det regnar mycket, sade 
Lars Lundin, SLU. Men i själva verket är det tvärtom, den dränerade torven kan ta upp 
mycket regnvatten, hålla kvar det och fördela ut det under ganska lång tid. På en odikad 
mark är torven i princip alltid vattenmättad.  
 
Konferensen avslutades med grupparbeten och resultaten av dessa kan sammanfattas i 
följande punkter: 
 

 Torv är det perfekta additivet till andra biobränslen. Verkningsgraden ökar och 
det sliter mindre på pannorna. Det här är extra viktigt vid förbränning av ”svåra” 
biobränslen som halm, rörflen och salix. Detta budskap måste fram till besluts-
fattare och opinionsbildare! 

 Askåterföringen är ett problem. 
 Torv är bra för vår försörjningstrygghet. 
 Vi ska i första hand utnyttja de redan påverkade torvmarkerna (även om det 

egentligen kanske inte är så viktigt med påverkansgraden – det viktiga borde 
vara naturvärdena i sig). 

 Vi måste utveckla tydliga kriterier för vilka torvmarker som kan utnyttjas till täkt 
– gärna så man redan tidigt i processen kan se om det är värt att gå vidare med en 
ansökan. 

 Det är viktigt med ett systemperspektiv på kriterierna och de bör kunna brytas 
ner till regional och lokal nivå. 

 Branschen vill ha mer enhetliga riktlinjer för vad som krävs av en Miljö-
konsekvensbeskrivning, MKB, i en ansökan om täkt.  

 Ett tillståndsärende bör ses i ett landskapsperspektiv, inte objektsvis. 
 Även om det är ett stort intresse för att utnyttja torv, så är det så få 

tillståndsärenden per år att det är svårt att upprätthålla kompetensen på 
länsstyrelserna. 

 Torvlagen är från 1985. Den borde uppdateras och få en tydligare koppling till 
Miljöbalken. 

 Vill ni ha snabba beslut ska ni se till att ni har med er de kringboende, det är 
överklagandena som tar tid!  

 Det är viktigt med tidig och tydlig information till alla berörda, framförallt 
markägare och närboende. 

 Miljöorganisationerna är ofta svårare att hantera ju längre bort från det lokala 
man kommer. 

 Använd den kommande torvkongressen för att tydligt informera politiker och 
beslutsfattare om torvens potential. 

 Ge torven en rabatt i EUs handel med utsläppsrätter (i dag belastas torv med 
samma avgift per kilo koldioxid som t.ex. stenkol). 

Carl Henrik Palmér 


