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Odlingstorvens existens hotad
- Om vi inte kan få tag på torv så får vi lägga ned. Så är det
bara. Torv är basen för alla oss som jobbar inom trädgårdsnäringen, säger Bo Axman, Nyckelby Handelsträdgård.

miljöpåverkan från transporter och utvinning i andra länder
kan bedömas.”, skriver exempelvis Bröderna Persson Gräv
och Schakt AB i sitt remissvar och framhåller även den betydande exporten av torv från företag i glesbygden.

Samma åsikt uttrycks i hans och andra företagares remissvar
på Naturvårdsverkets rapport om torvutvinning och torvanUtan ett aktivt torvbruk går stora ekonomiska värden förvändning.
lorade för markägare och glesbygden utarmas på ännu en
Naturvårdsverkets anser i sin rapport, som just nu bereds
näringsgren, menar Claes Rülcker, vd, Svensk Torv.
på regeringskansliet, att odlings-och strötorv i allt väsentligt
är jämförbara med energitorv när det gäller klimatpåverkan
Det är många
och att det därför är ”angeläget att närmare undersöka vilka
manuella arbetsstyrmedel som kan behövas för att minska torvanvändningen
uppgifter i
produktionen av
för dessa”.
tulpaner.
Detta är något som starkt oroar odlings- och trädgårdsbranschen. Flera företag har skickat in remissvar där man påtalar
den ensidiga tolkningen från Naturvårdsverket. ”Naturvårdsverket har inte värderat torvens betydelse för trädgårdsproduktionen. Branschen är pressad ekonomiskt. Uppemot 1000
arbetstillfällen berörs. När det gäller importerad torv saknas
uppgifter om varifrån den kommer. Varken emissioner eller

Ny organisation för
substratproducenter
Den tidigare organisationen EPAGMA (European Peat
and Growing Media Association) har ersatts med två
nya verksamheter som samordnar europeiska intressen
inom torvbranschen.
Odlingssubstratproducenterna har bildat Growing
Media Europe (GME) i Bryssel, som har en bredare
målsättning att arbeta för producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel genom att påverka lagstiftning och arbeta för rättvisa handelsvillkor. Arbetet
bedrivs med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Ny bok om jord till medlemspris
"Trädgårdsboken om jord”,
utgiven av Langenskiölds
förlag berättar allt om jord.
Och i jorden ingår torv.
Författare till boken är bland
andra bröderna Alf och
Magnus Nobel som äger och
driver Röunda Produkter,
medlem i Svensk Torv. Boken
presenteras på mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö den
6-9 april.

Langenskiölds förlag erbjuder
alla medlemmar i Svensk
Torv boken till ett specialpris
Mejla till:
info@langenskiolds.se

