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Sammendrag
Norske hageeiere har blitt lurt til å være miljøsvin. Årsaken: De fleste jordprodukter som selges
gjennom hagesentre og byggevarekjeder består hovedsakelig av torv, og bruken av torv i
jordprodukter fører til betydelige klimagassutslipp.
Framtiden i våre hender har kontaktet 15 hagesenterkjeder og byggevarekjeder, samt IKEA og
Europris, for å kartlegge omsetningen av jordprodukter i Norge, herunder andelen torv. Formålet
med undersøkelsen er å sette fokus på torv som miljøproblem, og å fremme alternativer.
Undersøkelsen viser at det totalt ble solgt i overkant av 200.000 kubikkmeter jord til forbrukere i
2014 gjennom kjedene vi kontaktet. Det tilsvarer 4 millioner 50-literssekker. Av dette var 176.000 m3
torv. Torvbruken førte til et utslipp på anslagsvis 32.000 tonn CO2, som tilsvarer det årlige utslippet
fra 15.000 personbiler.
I 2014 kom torven som ble brukt i jord hovedsakelig fra Norge, selv om det var noe import fra
Sverige. Importandelen varierer imidlertid fra år til år.
Torven hentes ut fra myrer, som er blant verdens viktigste karbonlagre. I myrer vil dødt
plantemateriale brytes delvis ned før det lagres i myra. Her blir det liggende uomdannet i lang tid –
opptil flere tusen år. Torva er tilnærmet «fossil», og inngår ikke i karbonkretsløpet. Norske myrer
inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges samlede klimagassutslipp
i 66 år. De siste hundre årene har en tredel av myrene i Norge blitt ødelagt.
Det fins alternativer. Flere avfallsselskaper selger kompostbasert, torvfri jord. Plantasjen selger en
torvfri jordtype fra mai 2015. Europris og Clas Ohlson selger torvfri jord basert på kokosfiber (coir).
Flere aktører jobber med å utvikle torvfrie jordprodukter.
Det er betydelig forskjell på torvinnholdet i jordproduktene som selges på det norske markedet i dag.
Torvandelen i produktene fra dem vi har vært i kontakt med varierer fra 0 til nær 100 prosent.
Andelen torv er som regel høyest i de billigste jordproduktene, som ofte omsettes som «hagejord»
eller «plantejord», mens den ofte er lavere i dyrere jordprodukter.
Rapporten og den omtalte undersøkelsen er en del av Avfall Norges prosjekt «God Jord», og er
finansiert av Avfall Norge. Undersøkelsen er gjennomført i perioden februar-april 2015.
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Metode og avgrensninger
Rapporten består av tre deler. Første del er en innledning om myrenes miljøegenskaper, primært
med klimafokus, og gir en kort beskrivelse av hvorfor myrbevaring er viktig.
Del to er en gjennomgang av funnene i undersøkelsen, og inkluderer en oversikt over
markedsandeler for forhandlere og leverandører, noen fakta om de tre viktigste leverandørene til
forhandlerne, samt en tabell med oversikt over torvandeler i forskjellige jordprodukter på
forbrukermarkedet.
Tredje del er en kortfattet oversikt over torvfrie alternativer på markedet i dag.
Selve undersøkelsen er gjennomført ved å sende ut et spørreskjema til relevante aktører i markedet,
som er fulgt opp per e-post og telefon i etterkant. Spørreskjemaet er vedlagt rapporten.
For å få gjennomført undersøkelsen innenfor tidsrammen, har vi satt noen begrensninger. Vi har kun
snakket med sentralleddene i kjedene vi har kontaktet. Lokale innkjøpsavtaler som sentralleddet ikke
har oversikt over, er ikke inkludert i rapporten. Derfor er bl.a Gartnerringen utelatt, siden de enkelte
hagesentrene i kjeden har sine egne innkjøpsavtaler. I Byggmakker-kjeden har flere byggevarehus
egne innkjøpsavtaler som ikke er med i undersøkelsen. Byggmakker har imidlertid én sentral
innkjøpsavtale, og omsetningen gjennom den er med.
Byggevarekjedene Bauhaus og Gausdal Landhandleri har ikke besvart spørreskjemaet etter gjentatte
purringer, og er derfor utelatt fra undersøkelsen. Det betyr at omsetningstallene vi oppgir i
rapporten, og klimagassutslippene fra torvbruk, er noe underestimert.
Rapporten ser kun på klimagassutslippene fra nedbrytning av torv, ikke hele verdikjeden.
Størsteparten av utslippene skjer når torven spres utover hager og brytes ned, men det er også
klimagassutslipp knyttet til torvuttak, transport og foredling, som altså er utelatt i denne rapporten.
Rapporten beskriver kun overfladisk alle økosystemtjenestenestene som myrer og våtmarker tilbyr.
For en mer detaljert gjennomgang anbefales nettsidene www.sabima.no og www.miljostatus.no.
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Myr: Et av verdens viktigste karbonlagre
Hvert år slipper mennesker ut i størrelsesorden 9 milliarder tonn karbon til atmosfæren. Omtrent 5
av disse milliardene klarer naturen å ta unna, gjennom økt fotosyntese og økt CO2-opptak i havet.
Den årlige konsentrasjonen i atmosfæren øker derfor med omtrent 4 milliarder tonn i året.
Det er småtterier sammenlignet med hva som fins lagret i jord, vann og luft. Havet lagrer 37.000
milliarder tonn karbon. 10.000 milliarder tonn er lagret i fossile kilder på land. Atmosfæren
inneholder 800 milliarder tonn karbon, og biomasse på land – altså planter – lagrer 550 milliarder
tonn.
Jord lagrer også enorme mengder karbon - 2.300 milliarder tonn. Det er 1000 milliarder tonn mer
enn det som fins i atmosfæren og all biomasse på land samlet, og tilsvarer menneskeskapte utslipp i
mer enn 250 år. Det meste av karbonet i jorda ligger lagret mer eller mindre permanent, uten å inngå
i den korte karbonsyklusen.

Den korte karbonsyklusen. Illustrasjon: Wikipedia/NASA

Myr er den typen jordsmonn som inneholder mest karbon. Globalt dekker den ca. 2-3 prosent av
landarealet, men lagrer 1/3 av all karbon i jord.A

A

Grønlund (2007): «CO2 og torv». Foredrag for Norges torv- og bransjeforbund, 2007.
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/34501/CO2%20og%20myr.pdf
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Myr dannes der fordampingen av vann er lav i forhold til nedbøren og tilsiget av vann. Under slike
forhold vil dødt plantemateriale brytes delvis ned før det lagres i myra. Her blir det liggende
uomdannet i lang tid – opptil flere tusen år. Denne prosessen kalles fortorving, og resultatet er torv.
I kalde land som Norge er fordampingen lav. Norge er blant landene i Europa med størst myrareal.
Omtrent 19,000 km2, eller 5 prosent, av det norske landarealet er myr.B
Åpne norske myrer lagrer karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2, som tilsvarer de samlede
klimagassutslippene i Norge i 66 år.C
I tillegg til å være karbonlagre, tilbyr myrene en rekke andre økosystemtjenester. De demper flom
ved å fungere som «svamper» når det er mye nedbør. Myrene renser vann for overskytende
næringsstoffer fra landbruket før de forurenser innsjøer. I tillegg er de et viktig leveområde for
omtrent 75 rødlistede arter.D

Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan på Øvre Romerike graves ut for torven. Totalt skal det tas ut rundt 300.000 m3 torv fra myra.
(Foto: Stein Vegar Leidal)

B

NOU 2013:10: «Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester». Kap. 4.10.
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-201310/id734440/?docId=NOU201320130010000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=4#KAP4-10
C
Regjeringen.no: Våtmark. Besøkt 23. april 2015. https://www.regjeringen.no/nb/tema/klima-ogmiljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/vatmark/id2339659/
D

Ibid.
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Myrene er truet
De siste hundre årene har en tredel av myrene i Norge blitt ødelagt.E Myrene trues av jordbruk,
skogbruk, utbygging og torvuttak. I 2013 ble det tatt ut 98.000 tonn torv fra norske myrerF, som
tilsvarer anslagsvis 6-700.000 kubikkmeterG.

Hva brukes torven til?
Historisk har torv vært viktig i Norge både som brensel og byggemateriale. I dag brukes torv til
torvtak, strø, samt jordprodukter til forbrukere og profesjonelle.
Framtiden i våre henders kartlegging viser at jordprodukter på det norske forbrukermarkedet
hovedsakelig består av torv, ofte tilsatt små mengder kunstgjødsel, kalk og sand. Jo billigere jorda er,
jo høyere er som regel torvandelen. Totalt ble det omsatt om lag 176.000 m3 torv i form av
jordprodukter i 2014. Det tilsvarer omtrent en fjerdedel av det årlige torvuttaket i Norge.

Estimerte klimagassutslipp fra bruk av torv i jordprodukter
Karboninnholdet i torv varierer med tetthet og omdanningsgrad. I jordprodukter brukes det
hovedsakelig lite omdannet torv (omdanningsgrad h2-h4), blandet med en mindre mengde godt
omdannet torv (omdanningsgrad h5-h7). Jo lavere omdanningsgrad, jo mindre karbon per
volumenhet. Vi kan anslå at torv brukt til hagejord inneholder omtrent 50 kg karbon per
kubikkmeterH. Det tilsvarer et CO2-utslipp på 183,5 kg per m3, og vi tar utgangspunkt i det i denne
rapporten. Vi kan regne med at det meste av karbonet vil frigjøres i løpet av få år etter at produktet
er bruktI.

E

SABIMA: SABIMAs plan for å redde myrene. Policydokument. http://sabima.no/files/SABIMA-ommyr_policydokument.pdf
F
Norges geologiske undersøkelse: Mineralressurser i Norge 2013.
http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2014/Mineralressurser_2013.pdf
G
Ifølge Bioforsk har torv en volumvekt på 0,15 kg/m3. Se note 1.
H
E-postkorrespondanse med Arne Grønlund (Bioforsk), 17. april 2015
I
Se note 1
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Kartlegging av torvbruk i forbrukermarkedet
Framtiden i våre hender har kontaktet de største hagesentrene og byggevarehusene i Norge og
hentet inn informasjon om hvor mye torv de omsetter i form av jordprodukter. Vi har kontaktet
følgende kjederJ:








Bauhaus
Bygger’n
Byggeriet
Byggi
Byggmakker
Byggmax
Byggtorget








Coop
Europris
Felleskjøpet Agri
Gartnerringen
Gausdal
Landhandleri
Hageland






IKEA
Maxbo
Montér
Plantasjen

Forhandlerne: Hagesentrene selger mest
Det er, ikke overraskende, hagesentrene som selger mest jord til forbrukermarkedet. Av kjedene vi
har vært i kontakt med som har besvart undersøkelsen, står Plantasjen og Hageland for 74 prosent av
volumomsetningen. Felleskjøpet og Europris står til sammen for 15 prosent, mens byggevarekjedene
står for resten. IKEAs markedsandel er marginal.

J

Av disse har Bauhaus og Gausdal Landhandleri ikke svart etter gjentatte purringer. Noen av kjedene solgte
ikke jordprodukter i 2014, og er derfor holdt utenfor. Det gjelder Byggeriet, Byggtorget, Byggi, Montér og
Bygger’n. Gartnerringen har ingen sentral innkjøpsavtale, og er derfor utelatt fra undersøkelsen av
kapasitetshensyn, da det ville krevet for mye å hente inn data fra alle enkeltstående butikker i kjeden.
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Markedsandeler for forhandlere av jordprodukter til
forbrukere i Norge, prosent
7

10
8

43
31

Europris

Felleskjøpet Agri

Hageland

Plantasjen

Andre

Markedsandeler for forhandlere av jordprodukter til forbrukere. «Andre» omfatter byggevarekjedene Byggmakker,
Byggmax, Coop (Bygg) og Maxbo, samt IKEA Furuset og Slependen.

Leverandørleddet: Tre aktører dominerer markedet
Selv om det er mange forhandlere av jord i Norge, kjøper de fleste fra de samme tre leverandørene.
Til sammen kontrollerer Nordic Garden, Nittedal Torvindustri og Hasselfors Garden 93 prosent av
markedet.
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Markedsandeler for leverandører av jordprodukter til
forbrukermarkedet, prosent
7

41
37

15

Nordic Garden

Hasselfors Garden AB

Nittedal Torvindustri

Andre

Leverandører av jordprodukter til forbrukere i Norge. «Andre» omfatter Lindum, Fossli AS og Rölunda.

Nordic Garden
Nordic Garden er den største leverandøren, med en markedsandel på 41 prosent. Felleskjøpet Agri
eier 50,01 prosent av aksjene i selskapet gjennom holdingselskapet Grønt AS. Andre eiere er Econova
AB (35,47% av aksjene), Felleskjøpet AS (10,49%) og Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA (4,03%).k
I følge den største av forhandlerne vi har vært i kontakt med som kjøper jord fra Nordic Garden,
kommer det meste (ca. 85 prosent) av torven som brukes i jordproduktene fra norske torvuttak.
Andelen varierer imidlertid fra år til år. Torven kommer primært fra Degernes Torvstrøfabrikk, som
blant annet henter ut torv på Flakstadmåsen/Jødahlsmåsan på Øvre Romerike, og fra Andøytorv,
som henter ut torv fra myrer i Nordland.
Degernes Torvstrøfabrikk er heleid av Felleskjøpet-kontrollerte Grønt AS, mens Andøytorv eies av
Kekkilä (60%), Nordic Garden (20%) og Plantasjen Norge AS (20%).

Nittedal Torvindustri
Nittedal Torvindustri er omtrent jevnstore med Nordic Garden, med en markedsandel på rundt 37
prosent. Nittedal Torvindustri er heleid av selskapets daglige leder Birgit Ordingl.
Torven tas ut i Akershus og Hedmark.

k
l

www.ravninfo.no, besøkt 21. april 2015
Ibid.

Fossil jord – Kartlegging av torvinnholdet i jordprodukter på det norske markedet
Avfall Norge/Framtiden i våre hender, 2015

Hasselfors Garden
Hasselfors Garden er tredje størst med en markedsandel på omtrent 15 prosent. Hasselfors er den
skandinaviske fraksjonen av Kekkilä Group, som ifølge egne nettsider er markedsledende på
vekstunderlag-, gjødsel-, bark- og flisprodukter i Nordenm.
I følge den største norske kunden til Hasselfors Garden som vi har vært i kontakt med, kommer
torven i jordproduktene primært fra Norge.

Totalvolumer, torvandel og klimagassutslipp
Framtiden i våre henders undersøkelse viser at det totalt omsettes i overkant av 200.000 m3
jordprodukter til norske forbrukere i løpet av et år, tilsvarende 4 millioner 50-literssekker med jord. I
snitt inneholder jorda 86 prosent torv, eller omtrent 176.000 m3. Det tilsvarer omtrent 25 prosent av
det årlige torvuttaket i Norge.
Med et estimert årlig forbruk på 176.000 m3 torv i jordprodukter og et karboninnhold tilsvarende
183,5 kg CO2 per kubikkmeter, kan vi dermed anslå at bruken av torv i jordprodukter i 2014 førte til
et utslipp på ca. 32.000 tonn CO2. Det tilsvarer ett års utslipp fra ca. 15.000 personbilern.

Torvandel i forskjellige jordprodukter
Andelen torv varierer sterkt mellom forskjellige jordprodukter. Det er en klar tendens til at de
billigste jordproduktene på markedet, som gjerne omsettes som «hagejord» eller «plantejord»,
inneholder mest torv. Blomsterjord og spesialjord inneholder som regel noe mindre torv, men er
dyrere. Plantasjen utmerker seg her med et helt torvfritt produkt, som er nytt i 2015.
Plant de billigste jordtypene – hage- og plantejord – utmerker Felleskjøpets «Bare Jord» samt
Byggmakker og Monters «Topstar» seg med en torvandel nede i henholdsvis 40 og 50 prosent. IKEAs
«SÅ BRA blomsterjord» inneholder 60 prosent torv, samt kompostjord basert på matavfall fra IKEAs
restauranter. Gardol plantejord, som selges på Bauhaus, inneholder også 60 prosent torv. Også
Coops plantejord ligger godt under konkurrentene, med 76 prosent torv.
For de andre hage- og plantejordproduktene på markedet er torvandelen mellom 90 og 100 prosent.
På neste side følger en oversikt.

m

http://www.hasselforsgarden.no/kekkila-group. Besøkt 21. april 2015.
Forutsetninger: Utslipp 158 gram/km, kjørelengde 13.400 km/år. Gjelder 2008-modeller. Snittalderen på den
norske bilparken er >10 år, ifølge SSB, men utslippene per kjørte km har sunket raskt de siste årene. Årlig
kjørelengde er anslagsvis 13.400 km. Vi sammenligner her kun direkte utslipp fra biler med direkte utslipp fra
torvbruk, og ser ikke på hele verdikjeden. Kilder: Opplysningskontoret for veitrafikken, Klimakalkulatoren.no,
Statistisk sentralbyrå
n
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Produktnavn
Plantasjen blomsterjord
uten torvo
Europris plantejord
Torvfri plantejord
Änglamark
Kugjødselkompost
Felleskjøpet Bare Jord
Topstar Plantejord
Hageland Hortensiajord
Hageland
Rhododendronjord
Simontorp Kompostjord
Gardol Plantejord
Hageland
Kugjødselkompost
Simontorp Blomsterjord
Så Bra Blomsterjord
Floralux Gartnerjord
Floralux Rosejord
Floralux Staudejord
Hageland Blomsterjord
Hageland Blomsterjord
m/naturgjødsel
Hageland Krukkejord
Blomst- og balkongjord
Änglamark Rosejord
Rhododendronjord
Änglamark Plenjord
Warpsund Plantejord
Änglamark Plantejord
Plantasjen
Sommerblomstjord
Änglamark Såjord
Änglamark Blomsterjord
Plantasjen Blomsterjord
m/leca
Haga Plantejord
Hageland Plantejord
Hageland Plantejord Pluss
Hasselfors Plantejord

o

Selges fra mai 2015

Type jord
Blomsterjord

Forhandler
Plantasjen

Torvandel (volum)
0%

Kompakt jord,
kokosbasert
Kompakt jord,
kokosbasert
Kompostjord

Europris

0%

Clas Ohlson

0%

Coop

20%

Hage/plantejord
Hage/plantejord
Spesialjord
Spesialjord

Felleskjøpet
Byggmakker, Montér
Hageland
Hageland

40%
50%
50%
50%

Kompostjord
Hage/plantejord
Kompostjord

Plantasjen, Felleskjøpet 50%
Bauhaus
60%
Hageland
60%

Blomsterjord
Blomsterjord
Spesialjord
Spesialjord
Spesialjord
Blomsterjord
Blomsterjord

Plantasjen
IKEA
Hageland
Hageland
Hageland
Hageland
Hageland

60%
60%
70%
70%
70%
70%
70%

Spesialjord
Blomsterjord
Spesialjord
Spesialjord
Spesialjord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Spesialjord

Hageland
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Plantasjen

70%
72%
72%
74%
75%
76%
76%
80%

Spesialjord
Blomsterjord
Blomsterjord

Coop
Coop
Plantasjen

80%
81%
85%

Hage/Plantejord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Hage/Plantejord

Byggmax
Hageland
Hageland
Europris

90%
90%
90%
90%
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Plantasjen Naturgjødslet
Plantejord
Floralux Reparasjonsjord
Floralux så- og kaktusjord
Hageland Kirkegårdsjord
Hageland Potteplantejord
Hageland Så- og
kaktusjord
Plantasjen Rosejord
Plantasjen Såjord
Maxbo Plantejord
Polarjord
Plantasjen Hagejord
Plantasjen Plantejord
Felleskjøpet Hagejord
Felleskjøpet Plantejord
Floralux Naturtorv
Hageland Veksttorv
Änglamark Gjødslet torv

p
q

Varierer med leverandør
Ibid.

Hage/plantejord

Plantasjen

90%

Spesialjord
Spesialjord
Spesialjord
Spesialjord
Spesialjord

Hageland
Hageland
Hageland
Hageland
Hageland

90%
90%
90%
90%
90%

Spesialjord
Spesialjord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Hage/plantejord
Torv
Torv
Torv

Plantasjen
Plantasjen
Maxbo
Byggmakker
Plantasjen
Plantasjen
Felleskjøpet
Felleskjøpet
Hageland
Hageland
Coop

90%
90%
93%
98%
96-100%p
96-100%q
100%
100%
100%
100%
100%
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Torvfrie alternativer

I følge Bioforsk og Avfall Norge er det mulig å erstatte all bruk av torv i jordprodukter med kompost. Det fins også andre
alternativer. (Illustrasjonsfoto: uacescomm/flickr. Lisens: CC BY-SA 2.0)

Selv om de fleste forhandlere kun selger torvbasert jord i dag, fins det alternativer. Det er imidlertid
delte meninger om hvor enkelt det er å erstatte torv i jordprodukter, og miljøregnskapet for noen av
alternativene er ikke så godt kjent.
Ifølge leverandøren til en av dem vi har vært i kontakt med i forbindelse med denne rapporten, er
det kun kokosfiber (coir) som direkte kan erstatte torv. En annen leverandør sier imidlertid at torv
kan erstattes med kompostbasert jord.
Flere av jordleverandørene til forbrukermarkedet jobber med å redusere torvandelen i jorda, og
noen forhandlere varsler at de vil ta inn torvfrie jordalternativer. Under følger en kort oversikt over
tilgjengelige alternativer til torvbasert jord.
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Kompostjord fra avfallsselskaper
Beregninger gjort av Bioforsk Jord & miljø og Avfall Norge viser at kompost og andre fornybare
ressurser kan dekke dagens etterspørsel etter torvbaserte produkter brukt til jordr.
En rekke avfallsselskaper selger torvfri kompostjord. Blant dem er Øvre Romerike Avfallsselskap
(ØRAS), som har produsert torvfri kompostjord til forbrukere i mange år. Jorda består av en blanding
av mat- og hagekomposts.

Hjemmekompostering
Mye av jordbehovet i en hage kan erstattes ved å kompostere mat- og hageavfallet selv. Hageavfallet
kan komposteres i en haug eller en åpen binge, mens matavfall bør komposteres i en isolert
beholder.
Framtiden i våre hender har tips om hvordan man går fram på sine nettsidert,u.

Coir (kokosfiber) og andre plantefibre
Coir lages av «håret» på skallet til kokosnøtter. Sri Lanka og India står til sammen for 90 prosent av
den globale produksjonen av coirv. Klimaregnskapet for Coir er sannsynligvis langt bedre enn for
torvbaserte jordprodukter, men det totale miljøregnskapet bør undersøkes nærmerew. Videre er den
årlige globale produksjonen av coir relativt litenx. Per april 2015 selges coir-basert jord hos Clas
Ohlsony og Europrisz.
Andre plantefibre, som f.eks restprodukter fra skogbruket, kan også være egnet som strukturmiddel i
jord. Per april 2015 fins det imidlertid ikke kommersielt tilgjengelig jord basert på trefibre.
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Clas Ohlson er blant dem som selger torvfri plantejord basert på coir. (Faksimile fra clasohlson.no)

Oppsummering
Bruken av torv i jordprodukter er et betydelig klimaproblem. Norske hageeiere sprer 176.000
kubikkmeter torv utover hagene i løpet av et år. Det gir et klimagassutslipp tilsvarende det årlige
utslippet fra 15.000 personbiler.
Det fins alternativer. Flere avfallsselskaper selger kompostbasert, torvfri jord. Plantasjen har lansert
sitt første torvfrie jordprodukt i år, og flere aktører vi har vært i kontakt med i undersøkelsen, varsler
at de vil følge etter om kort tid. Noen aktører, bl.a Europris og Clas Ohlson, selger torvfri jord basert
på kokosfiber (coir).
Formålet med denne rapporten og undersøkelsen er å sette fokus på miljøproblemer knyttet til
torvbruk, og å fremme alternativer. Vi håper rapporten kan bidra til å sette fart på utfasingen av torv
i jordprodukter, og oppfordrer hagesentre og byggevarekjeder, og ikke minst jordleverandørene, til å
intensivere arbeidet med å fase ut torv. Aktuelle alternativer kan blant annet være kompostjord,
samt kokosfiber og andre plantefibre.
Torv er sannsynligvis blant det mest klimabelastende som kan brukes i jordprodukter. Likevel er det
behov for mer kunnskap om miljøegenskapene til alternativene. Det gjelder både importerte råvarer
som kokosfiber (coir), og forskjellige typer kompost.

