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Nytt faktablad från FOR
”Torv i våra trädgårdar”
FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har
sammanställt ett faktablad om odlingstorv
som berättar om hur torv skördas och används
som en huvudingrediens i jordsäckarna. Svensk
torv är unik i Europa genom att den skördas
extremt kontrollerat med obligatorisk efter
behandling.
I arbetet har redaktören Bibbi Bonorden och
FOR:s ordförande Inger Ekrem, haft kontakt
med Branschföreningen Svensk Torv och Pia
Holmberg, ordförande, som bidragit med fakta
och synpunkter
– Det är utmärkt att FOR vill sprida
information om den svenska torven som fyller
en så viktig roll för hela odlingsbranschen.
Många saknar information om vad torv är
och vad den används till, hur torv skördas och
att marken alltid efterbehandlas så att samma
mark därefter blir värdefulla kolsänkor och
olika naturmiljöer för växter och djur. Och
att torv i Sverige enbart skördas på dränerad
torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i
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anspråk för att producera den svenska torven,
säger Pia Holmberg, som är produktchef och
hortonom på Hasselfors Garden.
– Svensk torv som skördas är grönare än
vad många tror. Vårt svenska torvbruk är så
kontrollerat att det automatiskt uppfyller
kraven enligt det internationella certifieringsorganet RPP som har stränga krav för att torv
ska kunna definieras som hållbar. Samtliga
villkor är redan uppfyllda genom vår svenska
lagstiftning som är hårdare än i de flesta länder,
förklarar Pia Holmberg.
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Foldern ”Torv i
våra trädgårdar” är
producerad av FOR,
Fritidsodlingens
Riksorganisation.
Faktabladet är
framtaget i projektet,
Grönare Trädgård,
som finansieras av
Naturvårdsverket.
Faktabladet finns att
ladda ned på Svensk
Torvs hemsida,
www.svensktorv.se
där det finns mer
information om det
svenska torvbruket
som är en del av
Sveriges gröna sektor
och ger arbeten på
landsbygden.
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