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• Natur for livet (Meld.St.14 (2015-

2016) 

• Utfasing av uttak og bruk av torv

fra Miljødirektoratet (M-951, 2018)

• Økt internasjonalt fokus på 

karbonrike arealer

• FNs klimapanel spesialrapport 

om klimaendringer og 

landarealer

Bakgrunn for oppdraget

• EUs klimarammeverk mot 2030

• Myr vil inngå fra 2026

• Nasjonalt fokus på å redusere 

utslipp av klimagasser fra uttak og 

bruk av torv

• Endringer i Jordloven

• Styrke regelverket lokalt 

gjennom Pb-l

• Forslag til plan for utfasing av 

bruken av torv



Tidligere kunnskapsutredninger

• Bruk – Uttak av torv: Klimagassutslippet størst i bruksfasen

• Eksisterer alternative materialer som kan erstatte bruk av 

torv:

• Hvor mye torv som kan erstattes er ikke utredet 

• Proffmarkedet har andre krav til dyrkingsmedier enn 

privatmarkedet 

• Bruken av torv er størst i privatmarkedet

• Størst potensial for å bruke alternative substrater

• Negative effekter på naturmangfold 

• Konsekvenser for torv- og gartnerinæringen

• Regelverket som kan benyttes endre uttak/bruk



• «Forslag til plan for utfasing av 

bruken av torv til vekstmedier og 

jordforbedringsprodukter og andre 

produkter til private og i 

gartnerier og veksthus.»

• Ny frist 1.mars 2020

Oppdraget fra KLD



Todelt tidsløp

• Utfasing av bruk i privatmarkedet innen 2025

• Utfasing for bruk i gartnerindustrien innen 2030 

• «dersom det mulig å utvikle kommersielt tilgjengelige 

erstatningsprodukter med tilstrekkelig kvalitet og mindre klima- og 

miljøbelastning innen den tid»

• «forslaget til plan for utfasing av torv i gartnerindustrien skal i første 

omgang stimulere til forskning, utvikling og innovasjon for å få frem 

erstatningsmaterialer/-substrater»



Forslag til virkemidler

• Utarbeide forslag til virkemidler for å fase ut bruken av torv, tilpasset 

forholdene i de ulike anvendelsesområdene

• Kostnader og miljønytte må inngå i en helhetsvurdering av mulige virkemidler

• Tiltak for å merke jordproduktene bedre bør også inngå i planen



Internt
Fagrådgivere fra:

• Juridisk seksjon

• Miljøøkonomiseksjonen

• Avfallsbehandling

• Vern og fremmede 

arter/naturmangfold  

• Landbruk (gjødselvareforskriften EU 

regelverk)

Organisering av arbeidet

Eksternt
• Norsk torv- og jordprodusenters 

bransjeforbund

• Norges Gartnerforbund

• Avfall Norge

• Innhenting av kunnskap fra 

relevante etater, kunnskapsmiljøer



Ønsker om innspill på følgende

• Eksisterer det tilstrekkelig med kommersielt tilgjengelig alternativer som kan fase ut bruk 

av torv til jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier som tilbys hobby/privatmarkedet innen 

2025?

• Hva er de viktigste barrierene for innfasing av torvfrie substrater til privatmarkedet?

• Hva skal til for at utfasing av bruken av torv i gartneriindustrien skal kunne skje innen 2030? 

• Hva er de viktigste barrierene?

• Hvilke tiltak og virkemidler bør vurderes for å bidra til raskere innfasing av alternative 

substrater både for hobbymarkedet og proffmarkedet, og dermed bidra til raskere utfasing 

av torvbaserte produkter? 



Takk for oppmerksomheten!

elisabeth.moyland@miljodir.no


