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Torvtäkt och torvanvändning under
efterkrigstiden
Rzidar Pettersson

Torvmarkerna
- en förutsåttning
Sverige år och förblir ett torwikt land. Med
sina 6,4 miljoner ha torvmark med ett torv-
lager djupare ån 30 cm intar vi sjunde plats

bland världens torvländer. Ytterligare 3,7

miljoner ha i Sverige utgörs av marker med
ett grundare torvtäcke. De här nämnda are-
alerna täcks i stort in av marktyperna myr
och sumpskog.r I denna artikel kommer att
användas det i dagligt tal anvånda begrep-
pet "myr" omväxlande rned "mosse". Aldra
vetenskapliga underbegrepp, som "kärr" och
"sumpskog", behövs inte i detta samman-
hang.

Torv av olika mäktighet täcker tio miljo-
ner ha, d.v.s. cirka 25Vo av landets yta, med
den största utbredningen i Norrland och
sydvästra Sverige. Cirka 600 000 ha har an-

vånts eller används somjordbruksmark, och
1,5 miljoner ha har dikats för skogsbruk. I
dagsläget år omkring 250 000 ha av myrarna
naturskyddade, och planer finns hos myn-
digheterna att ge skydd i skilda former åt
ytterligare cirka 250 000 ha.': Igångvarande
100 tåkter av energitorv (brånntorv) upptar
år 2005 en produktiv areal av 10 329 ha. Det
kan observeras att för nårvarande gåller
43 535 ha bearbemingskoncessioner (med-

givna låkter), vilka innefattarviss omgivande
areal, åven fastmark.3 Med ett visst mått av

osåkerhet kan sägas att drygt två miljoner ha
myrmark i Sverige genom tiderna har bru-
kats av människor i sådan omfatming att en
bestående och synbar förändring av natur-
qpen har skett.

Genom sin allmånna förekomst och till
synes goda årkomlighet har mlrarna stän-

digt inbjudit till nytljande, "in situ" eller för
tor-vtåkt. Många gånger har dock umbåran-
den och svårigheter tornat upp sig till större
höjd ån vad den företagsamma människan
förutsett. Mer om detta i det följande.

Via jordbruk och skogsbruk
mot industri
lntresset [ör naturresursen tur\ har Lagit sig

olika uttryck under olika tider och i skilda
landsändar. Där skog har saknats har torven
fått vara både byggnadsmaterial och bränsle
till husbehov Bidrag till födan gav myrarna
i form av bärplockning och fågelfångst såväl

somjakt eller frske i gölarna. I alla tider har
myrarna också utgjort underlag för samfård-

seln i ett nät av vandringsstråk och i synner-
het vinter-vägar. Efterhand lärde man sig att
nytl:ja torv som strö, det vill såga för att sam-

la upp gödsel och urin i stallar och ladugår-
dar, och i människans boningar också, för
den delen. Myrar blev också föremål för dik-
ning till jordbruksmark, vilket omvittnas av



Linn6 vid hans resor i landet.a Framgången
uteblev i början, men mot slutet av 1800-ta-
let utvecklades jordbrul<sdikningen. Svenska
Mosskulturföreningen bildades i november
1886 och bidrog starkt till att verksamheten
gav resultat både i norr och i söder Av olika
anledningar upphörde dikning tilljordbruks-
mark i det närmaste under 1950-talet. Dik-
ning av mpar för skogsodling blev också ak-
tuell, med stad omkring 1900 och en största
omfattning på 1930.talet - med en diknings
långd på 9 500 km år 1934 - och då till störs-
ta delen i form av beredskapsarbeten. Dik-
ning i skog närmast upphörde på 1940-talet,
som en följd av kriget. När låmpliga maski-
nella metoder samt sprängning av skogsdiken
blev tillgänglig teknik på 1950-talet ökade
verksamheten igen, för att nästan helt upp
höra under 1990-talet, då ny lagstiftning i det
närmaste förbjöd all dikning. De för'våntade
g1'nnsamma effekterna hade också delvis ute-
blivit, i synnerhet vad gäller skogsdikning i
Norrland.

Torven och den tidiga industrin
Nyttjandet av torvmarker och torv till hus-
behov tog sig tidigt många former, men ar'tog
successivt under 1950- och 1960-talen.' Den
tidiga industrin visade vid 180o-talets mitt
intresse för torven - det bmna guldet - som
lockade på stora ytor och med stora vol)..rner.

Angmaskiner kunde eldas med torkad torv
och ge kraft åt transporter och maskiner för
torvens egen hantering, men även för drift
av tegelbruk, sågverk och annan indrrsfri.
Over årtiondena var det till stor del tillgång
och pris på stenkol som avgjorde intresseL
för torven, den inhemska resursen. Impul-
ser utifrån kontinenten stimulerade till in-
dustriell företagsamhet i Sverige. Redan vid
1859 års riksdag motionerade friherre D.
von Schultzenheim om att: "... åtgärder
måtte vidtagas för införande och utbredan-
de i vårt land av en väl ordnad torvindustri."
Dåvarande chefen för Lantmäterikontoret,
Ludvig Falkman, utgav 1869 en avhandling
om de svenska bränntorvmossarnas upp-
komst och beskaffenhet samt hur de kunde
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tillgodogöras genom bränntorvens använ-
dande till bränsle.6

Samtidigt kom torvens goda uppsugande
förmåga alltmer till nytta i djurstallarna.
Halmen som var det vanliga strömedlet, fun-
gerade mindre bra och kunde användas till
annat. Enligt uppgift spreds kunskaper om
strötorvens användbarhet från Sverige till
Tyskland, varifrån riktlinjer för enkel indu-
striell torvströtillverkning återkom till vårt
land så tidigt som 1885. Det år naturligt att
en produkt som både håmtas och förbmkas
på landsbygden blev intressant för större
markägare med mossar, och även för den be-
gTnnande lantbrukskooperationen, r'ilken
nu bildade andelsföreningar för produktion
av tor-vströ för lokalt br-uk men även för av-
salu. rill och med på erporL. Oprimismen var
avsevärd. Tor-vtäkt, bearbeming och förpack-
ning nådde under perioden 1910-50 sin
kulmen med mer än hundra tor-vströfabriker
igång och omkring 2 000 sysselsatta. Många
mossar togs emellertid i bruk med topogra-
fiska förhållanden, torvkvalitet eller belägen-
het som i längden visade sig olämpliga för
torvtåkt.

Lycksökare uppträdde och något av en
Klondyke-stämning inställde sig.7 Snart bör-
jade dock många mindre eller instabila före-
tag att slås ut, och vid mitten av lggO-talet
hade antalet tonfabriker reducerats till cirka

$rtio, nästan alla belägna i södra och mel-
lersta Sverige. Inflationen och introduktio-
nen av odlingstor-v, som år en förädlad pro-
dukt, gjorde dock att tillverkningsvårdet vid
ton{abrikerna mellan 1945 och 1995 uweck-
lades från 6 miljoner kronor till 260 ( !) mil-
joner kronor. Sammanslagning av företag
och allmån rationalisering ledde under sam-
ma period till att antalet ansrållda minskade
fiån I 500 till cirka 300, mer eller mindre hel-
årsanstållda. Det kan nåmnas att tordabri-
kerna redan tidigt såg nyttan av samarbete.
"Torvströfabrikernas Centralförening u.p.a."
bildades redan 1917 och är ännu aktiv Ge-
m-ensamt ågda försäljningscentraler startades
i Orebro, Falköping och Markaryd med viss

verksamhet ända in på 1960-talet. Det stora
företag som dock tidigast och mest målmed-



vetet har utvecklat ett omfattande tor,fbruk
år HasselJbrs Bruks AB i Närke. Det kan med

fog sågas att Hasselfors historia är svensk

tor-vindustris historia, energitorven i hul'ud-
sak undantagen.

Odlingstor-ven avlöser
strötorven
Den stora efterfrågan på stallströtorv som

byggts upp under 1900-talets försra hälft av-

tog snabbt. Som framhölls i den historik
som Hasselfors gav ut 1995, ledde fårre men

större djurbesättningar och nya utgödslings-

system till att behovet av strötorv minskade

kraftigt efter första världskriget 3 Som tidi-
gare nämnts tvingades många torr'{abriker
att lägga ner och mossarna övergavs. Kvar-

lämnade industrispår, gamla byggnader och

rostiga maskiner vittnar här och var fort-
farande om detta. De företag som hade livs-

kraft och vilja att fortsätta fann då en utvåg

iett.amarbcle med trädgå rdsnårin ge n

Yrkesodlarna hade hittills förbåttrat sin od-

lingsjord både på friland och i växthus med

organiska produkter, främst naturligtvis na-

turgödsel, men åven med hjälp av växtar{all,
halm, tång, skogsförna och - torv.

På kontinenten kom en mer systematisk

anvåndning av torv igång redan efter andra

vårldskriget och erfarenheter spreds till Sve-

rige. Efterhand ägnade sig flera forskare
inom trädgårdsnäringen åt substratforsk-
ning varav kan nämnas Puus!ärvi i Finland
samt Penningsfeld i Tyskland, vilka klarlade

torvens enastående förmåga att uppta och

arge såväl lult som vatten och näringsäm-

nen, de senare framförallt från konstgödsel-
medel.! Möjligheterna att reglera torvens
surhetsgrad med hjälp av kalk fick också av-

görande betydelse. De ton?roducenter som

åkonomiskt överlevt branschens kris såg på

1950-talet odlingstorven som en lockande
möjlighet. Hasselfors bruk i Närke kom här
att vara banbrytande och utvecklade både

metoder och utrustning för skörd ocb för-
ädling av odlingstorven. Man arbetade också

framgångsrikt med marknadsföring av torv-

produkterna. Den yrkesmåssiga trädgårds-

nåringen utgjorde den första kundkategorin,
vilken också aktivt deltog i produktutveck-
lingen. Efterhand insåg man att också villa-

ägarna och inomhusodlama erbjöd potenti-
ella marknader och produkter och förpack-
ningar inriktades även mot dessa, vilka än i
dag visar en stadigt stigande efterfrågan.
Med en viss fördröjning anammade ett antal

av örriga torrströfabrikanter de n1a signa-

!erna. och man kan anta att de 33 fabriker
som var aktiva 1965 alla hade större eller
mindre produktion inriktad mot odlingstor-
ven, om inte annat genom att leverera torr
torv till de fäbriker som nått längst vad gäl-

ler bearbetning och förPackning.
Man kan notera att den lyckade odlings-

torrsalsningen snarl krävde en expansion.
som Hasselfors lösle genom atl fönäna ca

15 välbelägna torvindustrier med tillhöran-
de mossar som integrerades i bolagets verk-

samhet. Redan på 1930-talet startade en ex-

port av både strötorv och odlingstorv till
USA, vilken dock upphörde vid andra världs-

krigets början som en följd av konkurrens
från kanadensare och tyskar Det statsägda

Svensk Ton{örådling i Sösdala (se Bränntow
i det senare) drabbades i augusti 1969 av en

katastrofartad mossebrand, och vid denna

r idpunkt lades löretagets torvbriket tilh erk-

ning ner. Ären här bedömde man nu odlings-

torr,marknaden som intressant och utrustade
fabriken 1ör en konvertering till tillverkning
och förpackning av produkter för yrkeri- och

fritidsodlare. Alltsedan dess har de två pro-
duktsortimenten Solmull och Kronmull ut-
vecklas avHasselfors respektive Svensk Torv-

förådling, vilket senare företag på grund av

skiltande ägarförhållanden ett antal gånger

bytt namn. Hack i häl på de två större pro-
ducenterna har åven de mindre företagen
utvecklat produkter för odlins, oftast med

torv av mycket god kvalitet som råvara-

Torr,produkter för växtodling
Trådgårdsnäringens teoretiker såväl som

praktiker står cnade iuppfattningen atting-
en substans kan tävla ned torven somjord-
förbättringsmedel och eget substrat, det vill
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säga som medium för sådd eller plantering.
Vid odling på friland, detvill såga under bar
himmel, används torv för att förbättra struk-
turen på både torra sandigajordar och täta
fukthållande leiordar. Torvens förrnåga att
omvilxlande hålla och avge såvål vatten som
luftens syre är här avgörande liksom dess
förmåga arr binda och avge näringsämnen
av skilda slag. Från 1960-talet och framöver
dominerar torv med olika tillsatser dessut-
om helt substratmarknaden, det vill såga
bland annat växthusodlingen i Sverige och
utomlands, Den tyske trådgårdstorvexperten
Gerald Schmilewski anger att redan 1992
producerades blommor och prydnadsväxter
i 52 000 vå\thus på sammanlagt 18 000 hek-
tar inom EU. lo

Ytterligare 51 000 företag odlade samma
produkter på friland. Grönsaker producera-
des i mer än 80 000 värthus, frilandsarealen
oräknad. Han pekar på att torv är det mest
betydande materialet i alla avsnitt av träd
gårdsnäring och jordförbättring. Yrkesod-
larna i Sverige förbrukade år 2003 cirka
155 000 kubikmeter oförpackade torvpro-
dukter.rr

Fritidsodlarnas ökande betydelse på mark-
naden framg"år också av tor-vbranschens sta-
tistik, som visar att 25 miljoner förpackning-
ar (10-200 liter) såldes samma år. År 2002
producerades i Sverige 1,8 miljoner kubik-
meter odlingstorv, vilket är den största voly-
men någonsin av detta produktslag.

De olika användningsom rådena motive-
rar skilda torvtyper som utgångsmaterial.
Exempelvis kråver blomjord/krukvil.<1jord
och såjord en höghumifierad, det vill säga
högförmultnad torv. Den har en hög voll.rn-
vikt och stabilitet, förses normalt med sand,
kalk och erforderliga konstgödselmedel,
har god vattenhållande förmåga och ser
'lordig" ut. Som en anpassning för frösådd
görs gödseltillsatsen svagare. Till jordför-
bättring i villaträdgårdar och parker tillver-
kas något grövre torv ofta av ljusare, låttare
typ med eller utan kalk och gödselmedel
och i större förpackningar.

I medelstora förpackningar såljs stora
mängder plantjord som förutom öwiga till-
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satser ofta förses med kulor av expanderad
lera (Leca) eller annan torkad lera. Produk-
ter finns också för speciella kulturer, med
anpassad utformning för rosor, orchid6er
och så vidare. Försä!ningskanalerna är i allt
större omfatming så kallade garden centers,
varuhus och dylikt. Priskonkurrensen mellan
producenterna skapas i inte ringa omfatt-
ning av effektivisering och utveckling av för-
packningsmaskiner och intern logistik i fa-
brikema. Yrkesodlama, som söker de större
producendöretagen son leverantöreq köper
torvprodukterna i bulk, det vill såga oför-
packade per lastbil. Kraven på identifierbara
tillsatser tillsatta i bestämda proportioner är
stora. Betydande värden står på spel i växt-
husen om substratets egenskaper inte är de
förväntade.

De stora odlarna söker ofta särskilt kom-
ponerade blandningar för sina specialisera-
de Lulrurer. som även krärerstorprecision i

tiden för växternas utveckling. Ett sådant
exempel ärjord förjulrosor, som måste passa
in i ett odlingssystem som ger hur.uddelen
vackra blommor till advent, rarken förr eller
senare. Av "lökjord" kråvs extrem rattenhål-
lande förmåga samt en måttlig näringstill-
sats för att ge tulpaner och påskliljor en god
kondition och blomning i rätt tid. Den ex-
perimenrverksamhet som sker i nära samar-
bete mellan jordleverantör och yrkesodlare
kommer även fritidsodlare till nytta i form
av nya produkter.

Skördeteknik, allmänt
Torvtäkt handlar egentligen om att göra sig
kvitt l?tten. Dels måste man få mossarna så

pass torrlagda att man kan fiirdas och trans-
portera torv på dem. Dets gåller det att få
ned vattenhalten på torven från cirka 85%
som den håller i en dikad mosse till 30-50%
som är normalt för fårdiga produkter oav-
sett om det gäller odlings- eller energitorv.
vilken senare är benåmningen på den tow
som tidigare kallades bränntorv

Metoderna för tåkt av odlingstorv har
egentligen systemmässigt inte förändrats
nämnvärt sedan 1950-talet. Dåremot har



maskiner och specialredskap utvecklats i
takt med utvecklingen i de andra areella når-

ingarnajord- och skogsbruk. Oavsett vilken
produkt man syftar till måste man börja
med att awerka den skog som kan finnas på
myren. röja undan buskar och ris. samt grä-

va diken runt ytan för att avleda dess vatten
till större vattendrag. Framdragande av våg
och elektricitet år också åtgårder som kom-
mer tidigt i förberedelserna, liksom de bygg-
nationer med tillgång till dricksvatten och
avlopp, som krävs för arbetenas bedrivande.

Sti(ktot'u
Det traditionella sättet att skörda strötorv
och efterhand odlingstorv sker via produk-
ten "sticktorv", (ty. stechen) också på vissa

håll kallad "klumpetorv". I första hand söker
man sig då till mossar med ljusare, mindre
humifierad torv Torvstickningen börjar på
förhösten.r': Mossen indelas i ett gro\t möns-
ter av enkla industrispår, eller numera ofta
traktorstråk, som förläggs till tegar med di-
ken på ömse sidor. I ett tätare mönster finns
torktegar. längs vars raka långsidor tongräv-
ningen sker. Tidigare med spade, numera
med speciella grä.,maskiner, upptas block av

rå torr till exempel med formatet 25x40x
I 2cm. På väldikade mossar kan man i en för-
sta omgång göra schaktet en meter djupt,
kommande år eventuellt djupare. Schaktet
kommer att fungera som ett effektivt dräne-
ringsdike. Tor-vblocken lågges upp på tork-
fältet vid sidan av schaktet, får frysa över
vintern och får dårigenom sin vattenupPta-
gande förmåga förbåttrad. Sol och vind tor-
kar torvblocken i april och maj och efter
några veckor år det dags att vånda torven på

torkfälten för att få den genomtorr och lätt
till vikten. När torven är torr efter )tterligare
några veckor med gynnsamt väder, är det
dags att stapla torvstyckena till en kon eller
annan forrn till en höjd av en dryg meter för
slutgiltig torkning och förhindrande av åter-

fuktning. Aven om grår,rring och senare trans
pon numera har effektivt mekaniserats. så

kräver vändning och stapling många flinka
armar Skolungdom och gåstande arbetare
förstärker då den ordinarie sg'rkan. När den

staplade torven är genomtorr vidtar intrans
port, ursprungligen med skottkärra eller
häst, numera med industrijärnväg eller trak-
tor. Slutligen väntar fabrikationen, det vill
säga rivning av blocken, siktning till olika
fraktioner och mestadels inblandning av

sand, kalk, gödselmedel och andra tillsatser,
alltefter ändamå1. Slutligen förpackas de

produkter som inte skall sålas i bulk. För-
packning sker sedan 1960-talet med stor au-

tomatik i plastsäckar allt från 5 till 400 liter.
Torr,fabrikerna lagrar prod ukte rna inom-
eller utomhus i våntan på vidaretransport
till grossister och detaljhandel. Udasfringen
visar toppar dels i februari-maj, dels i augus
ti-septembet med volyrner som ökar från år
till år.

Frtktorw för odling
Genom attvissa momenti tillverkningen inte
lättlåtersigmekaniseras, blirsticktor-vProduk-
terna förhållandevis dyra i produktion. Då
finns möjlighet att basera vissa produkter
helt eller delvis på frästorv, som är en torv-
typ i pulverform som kan produceras med
något rationellare metoder vilka beskrivs i
ett senare avsnitt. Frästorven lagras torkad
på fältet och transporteras i regel det korta
avståndet till fabriken, där förädling sker på
likarfat sått som av sticktorven. De frästorv-
baserade produkterna kommer båst till sin
rått som råvara till blomjord och liknande
produkter för innebruk, samt i bulkleverans
för anvåndning i yrkesodlarnas växthus.

Bränntorv blir energitorv
Den brånntorv som sedan urminnes tider
använts för uppvärmning och tillagning av

föda har alltid haft formen av torkade styck-

en eller klumpar. Framställningen av detta
bränsle har mycket liknat framställning av

sticktorv för odling, men kom på kontinen-
ten redan tidigt, till exempel 1842, att meka-
niseras i alltmer avancerade och storskaliga
system.L3 I Sverige, som var ett skogrikt land,
kom dessa system i bruk i liten omfattning,
och mestadels under avspårrningsperioder-
na, då kolet uteblev.



Medan stallströtorvens uppgång och fall
samt odlingstorvens uppgång har följt täm-
ligen lugna utvecklingstinjer, har bränntor-
ven visat ett oroligare förlopp. Krig och oros
tider med verkliga eller endast hotande av-

spärrningar har gjort tillgången osåker på
stenkol och senare olja. Den slumra-nde och
ofandiga tillgången på tow som brånsle har
då aktualiserats och aktiverats. Så skedde
1912-18, 1939-60 och från 1980 och framåt
lör att skapa okänsligher mor avspärrningar.
men på senare tid också för att kun na mins-
ka utsläppen av växthusgaser från fossila
bränslen som oUa och kol.ra Vid den senare
perioden gynnade staten inledningsvis träd-
och torvbränslena i sfte att minska beroen-
det av importbrånslen. I konsekvens med
den statliga energipolitiken under 1980-talet
startades produktion av energitorv på när-
mare 150 täktområden av ett trettiotal pro-
ducenter. År 2005 producerades 1,79 miljo-

ner kubikmeter energitorv av l8 producent-
företag, attjämförz med ett medeltal om 2,37
miljoner för de senaste 15 åren.15 Mellan en-
skilda år rarierar den skördade vol)'men starkt
som en fö-ljd av väderleksförhållandena. Att
antalet producenter har minskat på senare
år beror på sammanslagning av företag. An-
talet täkter och total produktionsvollm har
varit tämligen konstant.

Med tå undanrag slartädes de energitow-
producerande löretagen av eller i nära sam-

arbete med kommuner. Med spridning över
hela landet byggde många kommuner med
statligt stöd vårmeverk för biobränslen med
ansluu nde !ärrvärmenät. Periodvis va r sta ts-

stödet specifikt bundet till towanvändning,
medan det ibland gållt både torv och tråd-
bränslen (flis). Anvåndarna ser allmånt ett
vårde i att ha tillgång till både torv och träd-
bränslen för att nå försö{ningstrf,gghet samt
inte minst för att åstadkomma priskonkur-

Figur 16:1
Frygfoto aa torottikt för frdstanprod.uktion. Bil.dcn fiheståller Vi.ssmossen öster om Hörlry i Hörlry kommun. 'forten

Jöriidlades lill odli.ngstot-o Ltid. m fallrik i. Sösd1la noff om HörlI, rLir odlingstu'u framstållts sedan 1965.
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reDS bland brånsleleverantörerna. Aven filr-
bränningstekniska skål finns för att ha flera
bränslen i mixen.

Förbrukningen av tor-v I'id de srenska vårme-
verken lnoLsvarärproduktionen.om näm n ts

ovan med e tt tillägg av importerad ton/ som
i dagsläget (2007) uppgår till ca 500 000 ku-
bikmeter.

Energitorv produceras primärt i två for-
meq sqrcketorv och frästor-v, vilka omväxlan-
de dominerat skörden frål år till år I medel-

Fi.gur I 5:2
För a.nuändning till enngi
loru fressat den !åla och
mjuha lommassall genom
en slvur dtir rlen liltas, fir
ulL sedan pressdt ul på fAl
tet d.tir tb smti qlintlerfor-
made bitama Jår ligga och
torka. FuklhaIen bai mins
ha t;ll cu J5-40%, dlket
krdlter en torktid få .a ire
!ecko,: t all .\nabl)a på
lorhningen änd,s.t lJ.ken(L

tuå elb tre gångex Tbt*-
ningsprn.esszn är låmligzn
tärlerltunden, ilhet b elt

f inblun. Sedan hösren

2006 sker Jiisök tned en n1
torknin gsme lo d s om at\ s es

hunna minska lorhlirlen
till som, min sl tre dageL

u under åren 1991-2005 blev restltztet4STo
frästorv och 55% stycketorv De båda torv-
sorterna utgör bränslen huvudsakligen i
oförädlad form, men en kvantitet om ca 0,4
miljoner kubikmeter fönidlas av Hä{edalens
Miljöbränsle AB till högvårdiga torvbriketter,
ibland med inblandning av sågspån.

Skttrd,eteknik, energitora, allmänt
Vid all tonproduktion kråvs ett omsorgsfullt
val av myr och täktområde. En srov ltuvud-
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regel är att man söker låghumifierad tor-v för
odling och höghumifierad torv till bränsle.
För att kunna uppnå vissa stordriftsfördelar
brukar man sätta 50 heltar som en minsta
ekonomiska areal för täktytans storlek. En
ingående 1ältundersökning av mossen såväl
som analys av själva torven år nödvåndig,
dels för den planerade produktionens bedri-
r'ande, dels för att kunna prestera de omfat-
tande ansökningshandlingar som erfordras
tör att erhålla täkttillsrånd, eller koncession,
som tillstånd för energitorvsproduktion be-
nämnes. Koncession sökes hos lånsstyrelsen,
som prövar ansökan bland annat mot Lagen
om vissa torvfyndigheter ( 1985: 620) samt
Miljöbalken (1998:808, MB). Besluten kan
överklagas hos regeringen.

Når ett positivt beslut föreligger, vidtar
omfattande förberedelser på myren i form
av eventuell skogsawerkning, dikning, av-
planing samt byggande av väg och upplags-
platser, åtgärder som är förutsättningar 1ör
ett gott produktionsresultat under de ?0 år
som oftast planeras som skördeperiod.

Når dessa arbeten är avslutade och dikes-
systemen nått full drånerande verkan, det
vill säga efter ett till två år, kan torrproduk-
tionen slaflas. Dikessystemen som utgörs av
ca en meter djupa, gråvda eller frästa diken
med ca 20 m avstånd, utformas lika oavsett
avsedd produktionsmetod. Man får sålunda
ett antal 20 m breda arbetstegar som man
strävar att ge största möjliga längd. gärna en
kilometer. Skördearbetet sker under måna-
derna maj till augusti. Arbetet sker med
större standardtraktorer som dragkraft. Oli-
ka specialredskap anvånds beroende på om
det år stycketorv eller fråstorv som skall
skördas.

Stlcketoru
Stycketorven håmtas från 60-70 cm djup
med hjålp av traktormonterade eller dragna
redskap med sågklinge- eller sågkedjelik-
nande utformning. Den våta och mjuka
torwnassan pressas genom en skruv där den
homogeniseras genom ältning och dårefter
pressas ut på torkfåltet genom sex eller flera
munstycken (ifr "tandkrämstuber") med cir-

3q6

ka tio cm diameter. Tor-vstyckena torkar un-
der sol och vind och kryrnper till ölburkars
fbrrr.r och storlek. Efter att ha vänts med harv-
liknande redskap en eller ett par gånger be-
roende på vådret, förs de torra tor-vstyckena
ihop till strängar på 20-meterstegarna, och
lastas slutligen med hjälp av mobila trans-
portband till omfångsrika transportvagnar I
dessa transporteras torven till lagerplatser
vid vägar som år åtkomliga med lastbil året
runt eller endast vid vinterförhållanden.
Va{e skörd tar ett antal veckor som varierar
med torkvädret. Tre skördar per sommar är
err normalt utlall. som samman)agr ger ige-
nomsnitt ca 400 kubikmeter torr torv per
hektar. Stycketorven år ett allroundbrånsle
och eldas oblandad eller blandad med träd-
bränslen i fastbränslepannor av skilda stor-
Iekar där ett flertal [örbränningsprinciper
tillämpas.

Frästma för entrgi
Valet av myrar samt förberedelsearbetena
sker likartat inför stycketorvs- och fråstorvs-
produktion. Tillvägagångssättet i övrigt skil-
jer metoderna åt. Först fräses ett 1,5-2 cm
skikt av mossen loss till ett pulver som lår
torka på fäJten. Traditionellt anvåndes pinn-
valsförsedda redskap av ca tio m bredd, men
även harvar används, i synnerhet då man
skördar frästorv till odlingstorv. Efter några
dagar utan regn och oftast en eller ett par
vändningar med 20 m breda specialredskap,
är frästonen Nar at I lransponerar. anLingen
till långa lagersrackar utmed industrispår på
mossen eller med traktor till lagerstackar
nåbara med lastbil för avtransport. Vid goda
väderförhållanden kan man nå upp till tio
frästorvskördar per sommar, men varje skörd
ger mindre vol1rn, varför totalresultatet blir
ungefiir detsamma som för stycketorv, detvill
säga ungefår 400-500 kubikmeter per hek-
tar

Tongivande vid utformningen av fråstorr's-
metodik i Sverige har sedan 1939 varit Svensk
Torr{örädling i Sösdala, numera under nam-
net Weibull Torv AB, Bolaget grundades av
regeringen för att ersåtta importerat kol i ett
låge då detta uteblev på gmnd av kriget. Med



skördeteknik hämtad bland annat från Est-

land, startades friistor-r,sproduktion enligt den
så kallade Peco-metoden (elter Peat Com-
pany, London) på 400 hektar vid Sösdala i
Skåne. En omfattande brikettproduktion in-
leddes 1940, vilken tekniskt, ekonomiskt och
volymmässigt nådde sin höjdpunkt vid mit-
ten av 1950-talet. Som ett resultat av konkur-
rens från billig och lättillgånglig olja lades

dock brikettillverkningen ned 1968, och friis-

torvsproduktionen inriktades mot tillverk-
ning och förädlinu till odlingstorv.

An,n,n,n, teknik
Under perioden 1950-60 bedrev staten ett
torr,forskningsinstitut i Lund, som utförde
djupgående forskning och uweckling av tow-
baserade energiprodukter Det mest omfat-
tande projektet innebar uweckling ända till
en fullskalemodell avseende så kallad våt-
kolning, vilken innebär en avancerad föräd-
ling av torv till en produkt som nårmast år
jämförbar med kol. Tekniskt och ekonomiskt
ansågs metoden då vara bårkraftig, men var-

ken staten eller andra finansiårer var på sex-

tiotalet beredda att gå vidare. Sedermera
har påpekats att metoden för med sig en be-
tydande miljöbelastning i form av förorenat
vatten (om tidiga försök med våtkolning, se

kap. 14).
Under 1980-talet årcrupptog statsmakten

sin stimulans till torvbrånslet på bred front
och finansierade mer avancerad metod-
utveckling. Artificiell torkning med elektri-
cirer. pumpning a\ torvslurryoch pressning.
med eller utan stöd av kemiska tillsatser,
samt gasutvinning direkt ur myren är meto-
der som prör,ats. Tekniskt sett har försöken
i regel rönt framgång, men ekonomin har
uteblivit. Ingenstans i världen har man ännu
ekonomiskt och uthålligt kunnat torka torv
utan hjälp av sol och vind.

Energitorv som modernt
bränsle
Anvåndningen av torv för energiproduktion
har från 1990 och framåtvarierat mellan två

och tre terawattimmar, det vill säga ca två till

tre miljoner kubikmeter. I den så kallade
Torvutredningen (Uthållig anviindning au

loru, SOU 2002:100) under ordförandeskap
av förra centerpartiledaren OlofJohansson
klarlades att energitorv nu avsåtts fråmst till
{järwärmeverk och kraftvärmeverk och i nå-

gon mån till industrier för förbninning, samt
att torven år 2000 svarade för ungefär en
halv procent av Sveriges totala energitillför-
sel och för fem procent av energitillförseln
för fi ärrvärmeproduktion.

För värmeverken i några kommuner, till
exempel Gällir'are och Kiruna, utgör towen
det enda inhemska fastbränsle, som är till-
gångligt i tillräcklig mängd. Under perio-
den 1981 till nuläget har över 70 vårmeverk
använt torv som bränsle. Några förbrukare
har nyligen tillkommit, men flera, framför-
allt mindre verk, har övergått till enbart träd-
bränslen. De 24 virmeverk som anvånde tor-v

2002 har r,ardera en ganska stor förbrukning,
vilket innebär all den lutala konsumlionen
år i stort oförändrad. De största förbrukarna
i Sverige var år 2000 de kommunala energi-
verken i Uppsala (21% av totala tonförtrruk-
ningen), Södertälj e (I2%), Orebro (11%),
Karlskoga (9%), Mölndal (7%), Gällivare
(5%), Sandviken (4%), Skellefteå (4Va) ocl:'
Uddevalla (4%). Ytterligare närmare 20 an-
läggningar anvånde sammanlagt 23% av årets

torwolym.l6

Efterbehandling av torvtäkter
Vid beviljande av koncessioner och täkttill-
stånd föreskriver länsstyrelsen hur täkten
skall efterbehandlas efter avslutad skörd, en
tidpunkt som ligger kanske 20 år fram i ti-
den. Momentet efterbehandling eller åter-
ställning betyder mycket för bland annat
allmänhetens insrillning till verksamheten.
Torr'företagen inser detta och vinnlägger sig
om att lämna efter sig markområden som
tillför landskapet ekonomiska eller estetiska
vården - helst bådadera.

Tåkterna blir successivt f;irdiga Iör efterbe-
handling, men det handlar i slutåndan om
hundratals hektar på va{e plas. Atgärderna
udörs i samråd mellan tonföretaget, tills)'ns-
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Torvfrågan aktualiserad 1975-85
Oljekriserna under 1970-talet aktualiserade
den gamla frågan om inhemska energitill-
gångars n1t{ande. 1975 inrättades Nämnden

JZ;r eneryiproduktionsforsåairg (NE) 1975, som
med åren kom att leverera ett antal utred-
ningar och rapporter om ton. men ären om
andra inhemska energislag, som skog och
halm. I witerna av den andra oljekrisen lan-
serade regeringen ioch med proposilion
1980/81:90 en ny energipolitik, med målet
att tio procent av landets oljekonsumtion
skulle ha ersatts av alternativ år 1990. Denna
utveckling satte rejält fart på såväl utred-

ningsväsende som försöksverksamheter. Några
exemPel ges:

Energikommissionen (i utredningen trn ergz

SOU 1978:i7) räknade med en ganska måttlig
roll för torven. Oljeersåttningsdelegationcn
(OED), tillsatt 1979, hade som sårskilt upp-
drag att utreda potentialen i torv, kol, skogsav-
fall och annat avfall, q'ntetiska drir..medel samt
solvärme. Denna konstatelade i rapporten
Tora Jör energtsehtorn (Nåringsdepartementet
Ds I 1980:3), att torven på grund av det höga
kostnadsläget för produktion egendigen kun-
de {åna nationens intressen endast i krissitua-
tioner då landets energiimport hindrades.

Fi.gur 16:3
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NE utförde en rad arbeten kring torv under
åren 1980-83, bland annat en studie över
elkraftproduktion av torv vid tonmossar, för
att komma runt ett centralt Problem med
tonframställningen - transPortkostnaderna
(Elkraft från tont, 1983). Såväl SGU (SzezsÄ

geologisk undc'rsökning) sorr' Naturatuds erket

fick i uppdrag att inventera toMnarker i Sve-

rige lämpliga för energiexploatering, vilket
redovisades i ett antal rapporter mellan 1981

och 1984. Att öuernyrekm.ft)r ehonomish for-
ruargavs i uppdrag att finna ekonomiskt gång-
bara torvproduktionsformer betonar kris-
änkandet. 1979 gar.s de helstadiga företagen
Svensk tont AB och Stensha untechlings AB i
uppdrag att utreda tekniska och ekonomiska
fömtsåtmingar för fräston?roduktion. Ytter-
ligare statliga företag var inblandade i torv-
frågan: ZKÄB genomförde ett "Tor\,?rojekt
Gällivare" från 1979, och Vattenfall leverera-
de en egen tonartredning 1979 - liksom WA,
I n gmj önt et ms kaP s ah a dzrni n.

Utöver frågan om inhemsk energiförsörj-
ning låg en annan faktor och spökade i torv-
frågan: regionalpolitiken och srsselsät tnings-
frågan. Svenskt näringsliv genomgick vid
denna tid en allr,arlig strukturell kris med
påföljande företagsnedläggningar, särskilt i
bruksorter och andra Slesbygdsmiliöer Tor-
ven skulle brytas i Norrland, Småland - Gisla-

veds kommun genomförde 1979 en studie
om att värrna kommunens villor med torv -
och liknande glesbygdsområden. Det är ryd-

ligt att sysselsåttningsaspekten motiverade
utredningar och försöksverksamheter med
tvekam ekonomisk rationalitet. Som en följd
av propositionen 1980 och dess mål föreslog
industridepartementet enklare regler för torv-
uwinning i mindre skala. Här fanns en tydlig
glesbygdspolitisl ambition. då lörhoPpning-
en var att starta mindre torr'företag på lands-

bygden och sårskilt i Norrland.
Ännu så sent som 1985 kom enskilda tomlt-
redningar, såsom Slatens Enetgiuerks rappott
Förbränning av tor"ubriinslen. Dess undertitel
bellser utvecklinge ns gär'g: Hur kan miljöhra-
un titlgod,oses? Mlljiaspekten av ton?roduk-
tionen bö{ade nu komma in i debatten, syssel-

sättningsaspekten tonades ned. Samtidigt
föll oljepriset och minskade risken för en ny
oljekris. Koldioxidfrågan hade ännu inte
gjort sitt inträde. a

myndigheten och markägaren, vilken i regel
år en tredje pan. Flertalet koncessioner före-
skriver omvandling av täktarealen till skogs-

mark eller energiskog, men efterhand har
intresset ökat för återförande till våtmark i
en eller annan form. Lyckade exempel finns
på mossar som överförts till artrika fågelsjöar

eller andra rika biotoper. Ett aktuellt områ-
de år Västkårr, i närheten av Hasselfors. Dår
har dikessystemet i en nyss avslutad torvtäkt
med enkla åtgärder blockeras, med resultat
att en inbjudande grund fågelsjö har åstad-

kommit-s. Redan första året har ett antal såll-

synta våtmarksfåglar observerats, till bland
annat de lokala ornitologernas stora glädje.

Många marlägare har naturligt nog in-
tresse av att marken överförs till ekonomisk
skogsproduktion. Tidigare var ofta jord-
bruksmark målet för efterbehandlingen.
Det kan nåmnas att i nordvästra Tyskland
byggdes under 1800-talet ett flertal hela
samhällen på färdigskördade torvtäkter. I
modern tid har plantskolor, testbanor för
bilar samt golfbanor anlagts på utgrävda
mossar på kontinenten. Många möjligheter
finns att berika och öka mångfalden i land-
\Lapet. o(h en m\clet inlrcssant om än

kostsam verksamhet ligger hår framför den
svenska torvbranschen och berörda mark-
ågare. Företagen har vid tillståndssökandet
ekonomiskt garanterat efterbehandlingen.
Det bör återigen observeras att idag igång-
varande torvtäkter tar i anspråk högst två

promille av den tor-vtäckta marken.

Torvnäringen, mlrldigheterna
och allmänheten
Torvresursen har utretts upPrepade gånger.

Kungl. Maj:t föranstaltade om kommitt€er
och utredningar i torvfrågan 1867, 1916,

1937, 1946 och allmänt om "energiförsörj-
ningens Iörutsättningar" 1951. Gemensamt
för dessa tillfällen år att statsmakten oroats
av verkliga eller hotande störningar i tillför-
seln av först kol och senare olja.

Kontinuitet och uthållighet har inte pråg-
lat statens intresse för tor-ven, utan snarare
en "stop and go"-mentalitet. Man har med



jämna mellanrum satt in avsevårda statliga
medel för att blåsa liv i torv som beredskaps-
bränsle, men så snart tiderna ljusnat och
importbrånslen åter blivit tillgångliga, har
intresset för torven slocknat, tills världen
åter blivit orolig och det har kånts rätt att på
nytt blåsa liv i mossarna. Eftersom underhåll
av torvtåkterna, åjour-hållning av maskin-
parken och upprätthållande av kunskap krå-
ver kontinuerlig aktivitet, har r,a{e ny kam-
panj inneburit en kostsam omstart, Tioligen
hade stadig stimulans i beredskapssfte kun-
nat bli toalt mindre kapitalkrävande om en
viss grundläggande energitor-vproduktion
uthålligt underlättats. I varje fall har man i
Finland utan nåmnvärda avbrott kunnat vid-
makthålla och vidareutveckla ton?roduktio-
nen under 19OGtalet, och dårned med fram-
gång Lunnat begränsa behoret ar importerat
brånsle under de senare decennienra.

Med bö{an av 1970-ta1et och dess upp-
repade oljekriser uppstod en allmån upp-
slutning kring tanken att Sverige måste fri-
göra sig från oleberoendet och att trygga
en försörjning med inhemska fastbränslen.
ljuli 1975 inrättades Nämnden lör energi-
produktionsforskning, NE, som bland myck-
et annat publicerade planeringsrapporten
Tont i Saerige (NE 7977:1). Myndigheter som
Oversgrelsen för ekonomiskt försvar (OEF),
Nämnden för energiproduktionsforskning
(NE), Oljeersättningsfonden (OEF), NUTEK
och Naturvårdsverket mobiliserades också
och finansierade en mångfald försök och
forskarrapporter för att utreda biobrånsle-
nas, inklusive torvens, möjligheter. Förbrån-
ningsteknik och liknande frågor ägnades
stor uppmärksamhet. Torven ansågs då själv-
klart böra ingå i bränslepaletten, och man
kan anta att avsikten var att åstadkomma en
långsiktigt ökad mångfald av brånslen. Man
ville från statens sida ha viss kontroll över
både tillgång och prisbildning.

På I990+aler samlades ad min istra tion
och forskningssryrning i energifrågorna i hu-
r'udsak till Statens Energiverk (STEV) i Eskils-
tuna. Ett stort antal naturvetenskapliga och
tekniska forskningsinstanser i landet hade
engagerats under I970- och 198O-talen. Suc-
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cessivt inriktades mycket av forskningen mot
tånkbara miljökonsekvenser av torvtäkt och
torförbrånning, och en intensiv diskussion
uppstod kring torvens roll. Särskilt den del
av diskussionen som berör graden av torv-
brukets påverkan på våxthuseffekten är av
synnerligen komplex natur, och man kan
Lonstatera att denna diskussion ännu ej år
avslutad.

Osäkerheten i dessa frågor påverkar re-
gering och riksdag, vilket har lett till att stö-
det till forskning under 1990-talets senare
del tunnas ut. Tirnga inlägg i ton{rågan ut-
gör Omstdllning aa energislstemet (SOU
1995:139), samt den tidigare nämnda t/tlrdl-
lig anutind,ning av toru, Betiinhande at Tin-uut-
red.ningen (SOU 2002:100). Den senare,
mycket djupgående utredningen under led-
ning av OlofJohansson föreslår forsatt an-
våndning av torvbrånslet inom ramen för
den årliga tillvåxt€n av torv i landet och
framhåller att torven närmast kan ses soul
en långsamt förnybar biomassa. Hånföran-
det av torven till begreppet "långsamt förny-
bar biomassa" år ett uttrJck för uppfattning-
en att tillgången år tryggad och att torvan-
vändningens miljöpåverkan inte hindrar dess
användning. Värdet som inhemskt bränsle
överstiger enligt utredningen de negativa
farhågorna. Alternativen kol och olja anses
mindre önskvärda som bränsle i Sverise.

Miljöargumenten för och
emot torvanvändning
Redan Carl Linnaeus var medveten om att
man hår och var misshushållade med torv-
resursen. Farhågorna att torvtillgångarna
hotas och atr torven används på ett miliö-
skadligt sätt finns i dagslåget hos många.
Från en del av forskarna, från naturvårdsor-
ganisationerna och en del av den lokala all-
mänheten fiamförs flera argument mot torv-
skörd för energiändamå1. Andra auktorite-
ter, som föga förvånande åberopas av tow-
branschen, ger motargument. Branschen
upplerer att man har ett ioformal ionspt o-
blem. Bättre information skulle kunna däm-
pa oron för att tor-vresursen är i fara.



Den som deltagit i debatten och tagit del
av åsilterna lör och cmot torvbruket i insän-
darspalterna, har mött i hurudsak följande
resonemang:

o Kritik: Torven utgör en energiresurs som
bör sparas till ett kritiskt låge då den verk-
ligen behövs.

o Motargument: Torvresursen tillväxer med
ca 20 miljoner kubikmeter per år. Den
årliga skörden av energitorv och odlings-
torv uppgår till Era till fem miljoner ku-
bikmeter per år.

o Kritik: Torvbruket hotar våtmarkerna -
våra sista vildmarker. Växt- och djurarter
hotas.

o Motargumenl Mindre än två promille av

torvmarkerna beröres för närvarande.
Den biologiska mångfalden visar sig dess-

utom ofta öka efter avslutad täkt, det vill
såga efter 20 år

o Kritik: Mlrarnas funktion som genbanker
skadas.

o Motargument: Unika biotoper tillåts inte
för torvräkt. En allt överskuggande del av

även de mer allmånna mlrqperna förblir
också fria från tåktverksamhet.

o Kitik: Landskapes hydrologiska förhål-
landen skadas.

o Motargument: Äterigen, en mycket liten
del av myrmarkema beröres. Beryggande
åtgårder mot hydrologisk påverkan måste

garanterzs innan tillstånd ges till torvuikt.

o Kdtik: Torvtäkt verkar försurande på vatt-
nef nedströms tlikten.

o Motargument: Erfarenheten visar att av-

rinningsvattnet från täkter är mindre surt
än det u rsprungliga mtrvaltnet.

o Kritik: Tordörbrånning bidrar till växt-
huseffekten.

o Motargument: Omfattande och djupgå-
ende studier har gjorts i denna komplexa
fråga. Uppfattningarna är delade. Träd-
brånslena år glnnsammare än tor-v i detta
avseende genom sina snabbare kretslopp,

men de finns inte i tillräcklig omfattning
i alla regioner. Oomstritt är att torv har
båttre utsläppsegenskaper än olja och
kol, som är alternativen.

Torven i dagsläget
Det mesta tyder idag på att användningen av

torv kommer att bibehållas eller ökas något.
Åven om ganska starka protester höjts från
miljöintressena, finns tunga motstående in-
fressen- Produkterna behövs hos användar-
na såväl som att torvnåringens arbetstillfäl-
len beq'der mycket i glesbygd från norr och
till söder. Torvbruket måste anses vara en
etablerad areell näring vid sidan av de mer
betydelsefulla jordbruk, skogsbruk, tråd-
gårdsnåring, renskötsel och fiske.

Odlingstorvens betydelse för såvil yrkes-
odling som fritidsodling tycks öka något av

lörsäljn ingssiffroma att döma. Energitorven
följer samma utveckling. Under de senare
eldningssäsongema har en ökad efterfrågan
förmärkts. Orsaken år dels att elpriserna
successivt höjts, dels att behovet av träd-
bränslen börjar komma ikapp tillgången,
med prisuppgång som följd. Till detta kom-
mer att massa- och spånplatteindustrin bör-
jar att slå vakt om delar av det virke som år
lånkbart för eldning.

Läget år fortfarande oklart huruvida torv-
bränslet kan komma att belastas med någon
form av koldioxidskatt. Nyligen verkade på-
lagor inte vara aktuella i och med att riks-
dagens nåringsutskott den 3 februari 2004
(Näringsutskottets beiånkande 2003/04:NU
8) föreslog att torv skall ingå i systemet för
så kallade gröna elcertifikat. Detta skulle
innebära att lorvens lönsamhct för värme-
verken inte kommer att försåmras. Senare
beslöt dock riksdagen motsågelsefullt och
oväntat att torvbrånslet tillsammans med
fossila brånslen som olja och kol från den 1

januari 2005 omfattas av EU:s system med
utsläppshandel. Detta betyder att torven,
om ingen ändring sker, skulle få en försäm-
rad sällning jämförd med trådbränslena.

Såväl regering som riksdag förefaller nu
villrådiga i tonfrågan, vilket tog sig uttryck i
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att näringsdepartementet den 14 oktober
2004 tillsatte en interdepartemental "Arbets-

grupp för fortsatt strategi för torvens del i
energisystemet".

Torvbranschen har under utredningar-
nas gång initierat kompletterande rappor-
ter med hjälp av Institutet för Vatten- och
Lufrvård. SGU. SLU. Å ngpan nelören ingrn
med flera.

Sammantaget synes regeringen ha funnit
ett antal för fortsatt energitorvtåkt positiva
omståndigheter, och man har den 24 april
2007 uppdragit åt Statens energimyndighet
och Naturvårdsverket att än en gång utreda
torr'{rågan i "Uppdrag avseende ett klima-
tanpassat torvbruk", denna gång med slut-
redovisning den I april 2008.

Torvbränslets slutgiltiga öde i detta sam-
manhang avgörs av Riksdagen. Varje ytterliga-
re dröjsmål med ettbeslut i eneryitonfrågan
skapar en osäkerhet, som både producenter
och anr'ändare, dvs. främst ett antal kommu-
ner, upplever som plågsam.
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Figur 16:4
Tonrtåg gåt siisongs is några gångeri uckan sedI,n el,t anlal år Jrån Saeg i Härjed,alen till Uppsala, där tonen
anaiin(ls som enogi i stadens lAnneTrerk som ett 

'ufflement 
till aL'fall, som år d,en gdngse ener@hällan. Såtlana tåg

hi)rs äaen på andra håll i land,et, sed,an 2006 bl.a. mello,n Lo,w*:ryd. i Småland och Orebro ttärmnerh.
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Förteckning över bilder och
bildtexter
Figur
16:1 Svenska Torv Skåne AB- Foto Tidskrilien liioerrt-

g?, nr 5, 1998.
16:2 Svenska Torv Skåne AB (även foto) samt http://

www.neova.se/index.php?id=216 (företagets
Neovas hemsida; Neova är ett företag inom bio
energisektorn).

16:3 Bilden visar uredningar om torv i KSLA:S biblio-
tek.

l6:4 Bilden visar Inlandsgods AB:s tåg 49200 som an

kommit rill Sveg, ll mars 2006. Fotogr:ruan-Erik
Hedlöl, Borlängc.

SrAGM-MATraN år ett exempel på den mång-
skiftande anvåndningen av tor-v. Den tillver-
kades under mellankrigstiden av AB Isole-
ringsmaterial i Stockholm och bestod av
vitmossa (Sphagnum) mellan två lager
kr afLpapper och anrändes lör isolering ar

våggar och tak. Undersökningar (av bl.a.
professor Henrik Krerlger vid KIH) visade
att Sphagni-martan gav en ör'erlägsen vär-
me- och ljudisolering jåmfört med kork,
trå, gasbetong, sand etc. Den rar dessutom
beståndig och hade goda egenskaper vid
brand. Företagets logotyp illustrerar att
mattan ger en effektiv isolering mellan is-

haves kyla och Afrikas tropiska värme och
art isbjör-nen och lejonet inte kan hörz rar-
andras rytanden. Sphagnimattan anYåndes
bl.a. 1926 för isolering av stora hallen i
Stockholms centralstation, som tidigare va-
rit en öppen banhall. (Okatalogiserat tryck,
Kungl. biblioteket.) ) Fred,rih ron Feilitzen
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Rurcrr Srrul,srpnn (f 866-1944) personifi e-
rar på ett unikt sätt såvål torvrnarksforskning
som mosskultur (myrodling) och naturvård.
Med den moderna synen på naturvård kan
det i efierhand lörefalla lätt alt kritisera en
del av de omfattande torrläggningarna av
våtmarker. Men uppodlingarna måste ses i
ljuset av dåtida samhållsförhållanden och
dessutom relateras till hur man då såg på na-
turvårdsfrågor

Rutger Sernander var professor i våxtbio-
logi (numera våxtekologi) i Uppsala och en
internationell aultoritet. Han lan en av gmnd-
låggarna av den moderna torvmarksforsk-

ningen och hans namn fordever i det intema-
tionellt använda Blytt-Sernanderska klimat-
växlingsschemat. I Syenska Mosskulturför-
eningen r,ar han sqrelseledamot från 1928
och blev 1942 hedersledamot i Svenska Vall-
och Mosskulturföreningen. Inom det svens-
ka naturskyddet rar han en förgrundsgestalt.
Han var 1909 en av stiftarna av Svenska na-
turskyddsföreningen och senare dess ord-
förande. Redan 1926 framförde han kravet
på ett statligt naturvårdsverk, förverkligat
torst l9b /.

I sinbok Våra tommossar, d,era,s sannnarlsätt-
ning och unecklingshistoria samt deras beqdelse

fir känned,omm om Nord,ens fomaiirld. (7897,
tredje upplagan 1916) stödde han uppod-
lingen av våtmarker Men när det giillde "sjö-
sänkning, sj öregleringar och mlrutdikninsar
har Sernander med skårpa framhållit kravet
på noggranna förundersökningar för att
undvika den alldeles onödiga och förlust-
bringande narurförsrörelse som ert miss-
lyckande medför" (G. Sandberg i SuensÄa
Mosskulturflreningens Tidskrifi 19 42, s. 125).

Professor Hugo Osvald som även han var
ordförande i Svenska Naturskyddsförening-
en, tillägnade Sernander sin bekanta bok
Mlrar oth mlrodling (1937), med slutorden
att det är "en skyldighet för samhället likaväl
som för den enskilde att se till, att tillråckligt
stora och representatila delar av våra m1,rar
såvä som ör"riga delar av vår natur undanta-
gas från det ekonomiska tillgodogörandet".
) Fred,ri.k uon Feilitzm-
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