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FORSLAG – NORSK PLAN FOR UTFASING AV TORV 
 
Vi viser til hyggelig møte mellom Avfall Norge og Klima- og miljødepartementet 5. januar i år. 

 

Avfall Norge, Sabima og Framtiden i våre hender foreslår med dette for Klima- og miljødepartementet 

at det snarest lages en plan for utfasing av torv i Norge. 
 

1. Bakgrunn 
 

Myr er Norges viktigste karbonlager, og ivaretakelse og restaurering av myr er blant de klimatiltak det 
har vært minst oppmerksomhet om – til tross for at det er både kostnadseffektivt og kan gi betydelig 

effekt. 

 

Vi vil peke på følgende fakta: 

 Globalt utgjør myr utgjør 2–3 % av landarealet og lagrer 1/3 av all karbon som er tilgjengelig. 

 Sammenlignet med regnskog, lagrer myr i boreale områder seks ganger så mye karbon per 

arealenhet. 

 I Norge utgjør myr 5 % av landarealet og lagrer 3,5 mrd tonn CO2 (tilsvarende mengde som 

Norges årlige utslipp i 66 år). 

 I tillegg demper myr flom, renser vannet, og er hjem for 75 rødlistede plantearter. 

 
Myr bygges ned og ødelegges i stort tempo. I Norge er 1/3 av myrområdene forsvunnet de siste 100 år. 

Det skyldes utbygging av veier og boliger, oppdyrking til skog og landbruksareal og uttak av torv til 

vekstmedium for drivhusproduksjon samt billig «jord» til hager og parker. Tidligere ble torv også 
brukt som biobrensel der det ikke var skog tilgjengelig. 

Klimagassutslipp fra torvuttak kan sammenlignes med bruk av fossilt brensel. 

 

Som kjent er myr svært fattig på næring, men har gode egenskaper som dyrkingsmedium. Derfor er 
det profesjonelle markedet storbruker av torv i kombinasjon med kunstgjødsel. I tillegg er 

hagemarkedet dominert av torvbaserte produkter. Hele 86 % av all hagejord som selges på norske 

hagesente er torv fra myr, hovedsakelig tatt ut i Norge. 
 

Dette skjer på tross av at finnes gode, miljøvennlige alternativer i form av kompost fra matavfall, 

hogstavfall og hageavfall, slam, samt fibre fra skogvirke (bark og flis). 
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Disse råvarene representerer store muligheter i bioøkonomien og sirkulærøkonomien for verdiskaping 

og arbeidsplasser, og Avfall Norge har lenge hatt fokus på å erstatte torv fra myr med miljøvennlig 
kompost som produseres av for eksempel Lindum, Høst verdien i Avfall, Oslo Kompost, ØRAS og 

mange andre. 

 
 

2. Norge bør lage en plan for utfasing tilsvarende Storbritannia 
 

I Storbritannia lanserte myndighetene i 2010 en plan for å fase ut torv fra markedet innen 2030. 

Deler av planen kan leses her. 
 

Det er interessant å registrere at det i Storbritannia i perioden fra 2005 til 2013 ble registrert en 

nedgang i bruken av torv på 40–50 % både i privatmarkedet og i det profesjonelle markedet. 
Nedgangen, og bruken av alternative, bærekraftige dyrkingsmedier, er vist i vedlegget til dette brevet. 

 

 

3. Hva ønsker vi? 
 
 Det må lages en plan for utfasing av torv fra markedet, med klare politiske målsettinger. 

 Planen må ha fokus på utfasing i markedet, ikke bare på uttak fra norske myrer, for å unngå at 

norsk torvuttak erstattes med importert torv. 

 Planen må gjelde både privatmarkedet og det profesjonelle. 

 Planen bør følges opp med stimuleringer til norsk skogindustri for bruk av trefibre. 

 

Vi deltar gjerne i arbeidet med utvikling av en slik plan, og vi ser frem til å høre fra dere. 
 

 

 
 

Vennlig hilsen 

 

  
 

Nancy Strand  
Direktør Avfall Norge 

Christian Steel  
Generalsekretær SABIMA 

Arild Hermstad 
Leder Framtiden i våre hender 

 

  

https://www.gov.uk/government/news/government-calls-for-peat-to-be-phased-out
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Vedlegg: Effekter av utfasingsplan for torv i Storbritannia 
 

 

 
 

Det har vært en markant nedgang i bruken av torv i Storbritannia, særlig i hobbymarkedet, men også i 
det profesjonelle markedet. Figuren er fra konferansen SusGro 2015 i Wien september 2015 og ble 

vist i en presentasjon holdt av Dr. W. R. Carlile, Bord na Mona, Irland. 

 

 
 

Ulike alternative, bærekraftige dyrkingsmedier brukt i Storbritannia. Fra konferansen SusGro 2015. 

http://www.ages.at/susgro2015/

