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Stort potensial for bærekraftig bruk av organisk 
avfall i den sirkulære bioøkonomien:

Landbruk
Skogbruk
Havbruk

Industrien
Det urbane rom



Utfasing av torv - hvorfor?



www.wetlands.org

Myr fra boreale skogområder lagrer seks ganger så mye karbon som regnskog per arealenhet.



Utfasing bruk av torv
- Hvorfor er det viktig?

● Myra er et digert, naturlig og “gratis” karbonlager

● Myra er rasteplass for fugler

● Myra er levested for mange planter og dyr

● Myra demper flom

● Myra renser vann

Kilde: Sabima

https://www.sabima.no/trua-natur/myr/


Peatlands: 20.000 km2
Reduced by 1/3 in 100 years
Out-take: 300.000 m3 per year

Peatlands: 70.000 km2
Out-take: 3-4 million m3 
per year

Peatlands: 104.000 km2
Out-take: 60 million m3 
per year



#reddmyra

http://www.kompostportalen.no/


Plan for utfasing - status

Virkemiddelbruk: Juridiske virkemidler, økonomiske virkemidler
og informasjon (eks. bedre merking, ref. miljøinformasjonsloven)

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Utfasing-av-uttak-og-bruk-av-torv/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Utfasing-av-uttak-og-bruk-av-torv/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Februar-2018/Utfasing-av-uttak-og-bruk-av-torv/


Regjeringens bioøkonomistrategi

Regjeringens bioøkonomistrategi 2016



Hva er alternativer til torv?

● Hage- /parkkompost og annen kompost

● Bark og trefiber

● Kokosfibre

● Husdyrgjødsel, grøntrester, ull

● Biokull



Biokull som erstatning for torv?

Proffdyrkerens krav til vekstmedier
(planteskole, veksthus og grønnsaker, frukt og bær 
på friland)

● Stabil kvalitet

● Jevn vekst

● Porøsitet for å sikre nok luft til rotmassen

● Mediet må evne å holde på vann OG kunne 
drenere bort overskudd

● Fytosanitært: så godt som fri for ugras
og skadegjørere

Kilde: Norges gartnerforbund

Biokullets egenskaper

● Porøs /luftig

● Høy pH-verdi (kalkingseffekt)

● Holder på vann

● Stabil

Biokull kan regulere vannhusholdet (speielt i sandjord), hindre 
utvasking av næringsstoffer og sørge for positiv mikrobiologi i 
jordsmonnet. Kan inngå som komponent i jordblandinger /oppalsjord. 
Kan gi bedre kompostering og biogassproduksjon.

Kilde: IVAR



Priseksempler 
privatmarkedet

Torvbasert jord
Pris 120 l = 60 kg (ca) 200 kr
Pris pr tonn: 3.333 kr

Næringsrik kompostjord
Pris ved henting
Pris pr tonn: 300 - 600 kr

Clas Ohlson
Pris 30 l = 15 kg
(ca) 99 kr
Pris pr tonn: 6.600

kompostportalen.no 

http://www.kompostportalen.no/


Efaringer fra UK fra 2010-



.. There is growing demand for peat-free 
alternatives: a 2017 survey conducted by 
Plantlife, Friends of the Earth, RSPB and the 
Wildlife Trusts established that consumers 
are crying out for peat-free products, yet a 
third of respondents couldn’t find peat-free 
compost clearly available. And sales of peat are 
still increasing despite the looming 2020 
government ban.

   Utfasing fra privatmarkedet innen 2020? *

● 19% av 1.300 produkter var merket torvfrie

● 30% synes ikke torvfritt er lett tilgjengelig

● 50% mener torvfritt er dyrere enn torvbasert

● Ansatte på hagesentre med lav “awareness”

● Begrenset vareutvalg, ingen prisinsentiv, uklar 
produktmerking

Efaringer fra UK 

* 2017 survey; Plantlife, Friends of the Earth, RSPB and the Wildlife Trusts

Fra 2005 - 2013: Nedgang i 
torvbruk på 40-50%

https://www.theguardian.com/environment/wildlife
https://www.plantlife.org.uk/uk/about-us/news/easter-survey-reveals-the-need-for-faster-action-on-peat-free-gardening


Alternativer - endringer UK 2009 - 2013



Biokull i Sandnes
• Stavanger og Sandnes er i ferd med å etablere produksjon 

av biokull. Sandnes først ute.

• Bulega (Vatne) det første aktuelle stedet. I drift fra våren 
2018. Lite pyrolyseanlegg som kombinasjon av 
varmesentral og biokull-produksjon

• Input-materiale: Kommunalt parkavfall, fliset opp til maks. 
70 mm. Tørket til 25-30 fukt-%

• Produksjon av ca. 75 t biokull/år. Varmeeffekt på 100 KW.

• Utslipp: Ingen bioolje. Bitte lite aske. Veldig ren forbrenning 
av syntesegassen.





Anvendelser av biokullet i Sandnes

• Aktuelle anvendelsesområder:

– Vekstmedium for urbane trær og busker (jf. Stockholm)

– Ingediens i spesielle plantesubstrater, f.eks. for grønne tak

– Fôrtilsetning hos gris og kyr

– Strøtilsetning hos fjærkre

– Tilsetning i Sele-komposten (sammen med hage-/parkkompost)

• Biokull har en verdi! Det selges i mellomeuropa for ca 1 € / kg



Biologiske behandlingsanlegg / 
Kompostportalen

http://www.kompostportalen.no/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bzfnG6ZSrNK7GEBWAUaes1_cDQA&hl=en_US&ll=64.39835631887905%2C18.097578368749964&z=5



