
Det här är



Vi står för det! Vi står för vad vi säger och menar det av 
hjärtat! Med snart 50 års erfarenhet av jord, torv, bark 
och gödsel med mera, så vet vi vad vi gör, och vi gör 

det bra. Idag drivs Emmaljunga Torvmull AB i tredje genera-
tion och så tänker vi fortsätta i många år till.

Emmaljunga som by, har en torvtradition som är över 100 år 
gammal. Redan så tidigt som 1902 byggdes det en torvskola här 
av torvingengör Aleph Anrep. Denna torvskola lever än idag 
kvar i form av ett litet torvmuseum.
1972 startades bolaget Emmaljunga Torvmull AB och redan 
1975 producerades det säckad vara. 1988 driftsattes den första 
helautomatiska förpackningslinjen, som idag är ersatt och har 
sällskap av ytterligare 4 produktionslinjer. Självklart levererar vi 
även jord och torv som lösvara.

Kan själv!
I Emmaljunga gör vi det mesta själva, vi har egna mossar där vi 
själva skördar vår egen torv. Vi bearbetar torven själva så vi får 
precis det material och den struktur som vi vill ha. Sedan för- 
ädlas torven så den passar varje kunds specifika behov och 
önskemål. Torven, eller jorden som den bör kallas nu när vi 
tillsatt kanske båda grus, kalk, lera och gödning förpackas se-
dan, just här i Emmaljunga! I många fall utförs faktiskt det här 
arbetet i maskiner som vi ritat och byggt själva.

Dina varor lämnar sedan Emmaljunga för leverans till dig i 
någon av våra egna lastbilar, i den mån de hinner med.

Vi designar vårt emballage, i Emmaljunga, och vi har faktiskt 
också gjort just den här foldern om Emmaljunga helt själva.
Vill man så kan man, och vi brinner för det vi gör.
Fortfarande. I tredje generation...

Sedan 1972





För starka band, hållbarhet
och långsiktigt arbete

Sedan 1972
Jord rätt gjord



Gamla anor och nya vanor i en seriös och genomtänkt kombination. 
Det skapar bra produkter, som väl beprövade ger våra kunder en 

trygg, trevlig och och glädjefylld odlarupplevelse.

Varje säck och container med jord som lämnar Emmaljunga gör det 
med bästa möjliga kontroll. Alla skall vara nöjda och trygga med det 
de får ut av våra produkter. Vackrare och färggladare blommor, grö-

nare gräs, och massor av smakrika tomater...

Det tycker vi att man kan förvänta sig av oss.
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För det tycker vi att man 
kan förvänta sig av oss



Med Emmaljunga som leverantör har 
du ett brett urval. Vi har jordar för 
sådd som behöver något lägre 

näringsvärde, för buskar som trivs bäst i lite 
lägre pH-värde, för plantor som kräver ett 
väldrenerat substrat osv... 
Här nedan finner du några av de produkter 
vi har att erbjuda. Några har funnits sedan vi 
startade och några har utvecklats på vägen. 
Ett trevligt och väldigt lyckat exempel på ny-
tänk och utveckling är vår senaste produkt, och 
samarbetet med Tomatexpert Åke Truedsson. 

Här har vi tillsammans med samlade erfaren-
heter tagit fram en Tomatjord, som för övrigt 
är utomordentlig till de flesta fruktbärande 
växter och buskar. Tomatjorden gjorde succé 
från första säsong och det är vi stolta över!
 
Vi har också möjlighet att skapa just den pro-
dukt som du behöver för att lyckas. Med rätt 
dränering, pH och näringsgiva mm. 
 
Kontakta oss så berättar vi mer!

50 liter Skaparlusta 50 liter Livskraft 50 liter Färgprakt

50 liter Smakfullhet 50 liter Färgrikedom 50 liter Underhållsfrihet



Vi använder bara råvaror
som vi vill ha

i vår egen trädgård

50 liter Drivkraft 50 liter Odlarglädje 50 liter Omtanke



Det är inte alltid så lätt att hinna med. Man vill så mycket, och 
tänk om det kunde vara underhållsfritt, och att man ändå fick 
ett proffsigt resultat! 

Emmaljunga exclusiv Blom & Plantjord med Osmocote, har ett recept 
som fyller alla de här funktionerna och önskemålen. Genom en inbland-
ning av Osmocote, som är ett professionellt långtidsverkande gödsel- 
medel, behöver du bara vattna för att lyckas! Att råvaran i jorden också 
fyller en yrkesodlares krav hjälper så klart också till... 
-Välkommen att prova ett proffsigare och lättare sätt att odla.

Bara vatten!
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Proffsprodukter tillgängliga
även för hobbyodlaren!

För den riktigt medvetne odlaren, som 
verkligen vill lyckas. För odlaren som 
har bestämt sig att man verkligen vill 

skörda med samma glädje som man har od-
lat, så har vi i Emmaljunga tagit fram en riktig 
proffsjord i en konsumentförpackning. 
Här har vi inte hållt igen på råvarorna och 

tillsatserna. Man brukar ju säga smakar det 
så kostar det, och vi anser att om man köper 
plantor för hundratals, eller tusentals kronor så 
är det smart att se till att de inte bara överlever, 
utan också kan växa och frodas under absolut 
allra bästa förutsättning!



HJÄLTAR!
EMMALJUNGAS



Det här är Emmaljungas hjältar. Några 
av dem i alla fall. De jobbar varje dag 
med stort engagemang för att vi och 

våra kunder skall må bra, vara glada och nöjda 
Och det tror vi att de är. För Patrik har jobbat 
tillsammans med oss i 20 år! 
Peter i 33 år. Janne i 43 år. Johan i 25 år. Lena 
i 20 år. Jesper i 26 år. Maj-Lis i 36 år, och så 
fortsätter det... 
Den låga personalomsättningen gör att vi bibe-
håller våra erfarenheter och höga kompetens i 
alla led. 

Emmaljunga har därför en genomgående hög 
kvalité på sina produkter, är leveranssäkra, lätt 
för att tillgodose kundens behov och i många 
fall har vi haft våra kunder i så många år att vi 
nästan vet vad de vill när de ringer. 
 
Det här är för oss att lyckas och vi tänker fort-
sätta jobba på det!



Allt på sin plats....Egna mossar och rejäla lager av råvara  
för jämn kvalité och säkra leveranser

Moderna maskiner 
ser till att allt fungerar 
precis som det ska

Hög kapacitet



På väg till er...

Lager på lager...
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Med egna lastbilar kan vi vara flexi-
bla och leveranssäkra, och med lite 
framförhållning löser vi det mesta! 

 
Genom ett helhetsgrepp med god kontroll i 
alla led från skörd till transport levererar vi 
snabbt och tryggt ut exakt det du behöver. 
Emmaljungas hjältar finns här för dig! 

Givetvis är du välkommen att hämta dina pro-
dukter själv om du har möjlighet till det. Du 
hittar oss några minuter från väg E4 längs väg 
117 söder om Markaryd. 
Det mesta finns på lager året runt och kan 
snabbt lastas ut om du får akut behov. 
 
-Välkommen till Emmaljunga!



Med fötterna och rötterna
i den Skånska myllan!





Svenskt,  närodlat, härodlat eller hemmaod-
lat? Det är ju trevligt vilket som, och vi har 
jord, torv och gödsel för alla odlarna. 

Emmaljunga levererar sina produkter i ett stort 
utbud av format. Det finns i allt från påsar i 5 
litersformat, till säckar på 80 liter och givetvis 
levererar vi även i bulk som lösvara. 
 
Emmaljunga är en stor leverantör i litet format 
så att säga. Vi har därför möjlighet inte bara att 
köra stora volymer utan kan även tillverka lite 
mindre serier i vår produktion och kan därför 
leverera precis det just du behöver...



Hållbarhet är viktigare än någonsin.
I Emmaljunga gör vi vad vi kan för att 
påverka naturen så lite som möjligt. På 

mossen i Rydaholm har vi sparat flera hektar av 
orörd mossmark mitt på mossen för att ta tillvara och 
främja det lokala djurlivet. Det avsätts medel för att 
återställa där vi har skördat torv, och när vi är klara 
hittar djurlivet snabbt tillbaka, som t.ex. i Havraljunga 
här till höger...

Emballaget som vi använder för att leverera de pro-
dukter du köper av oss är till stor del tillverkade av 
återvunnet material. Med hjälp av våra leverantörer 
håller vi oss hela tiden uppdaterade, och letar efter ett 
ännu grönare sätt att förpacka vår jord. Vi optimerar 
våra maskiner för att arbeta effektivt, och på så sätt 
förbruka så lite som möjligt! Hela vår fabrik drivs så 
klart av el från förnyelsebara källor

Emmaljunga har i sitt sortiment flera olika produkter 
som är godkända av KRAV.
Det finns fortfarande mycket kvar att önska här, och 
vi letar hela tiden efter nya och effektivare tillsatser 
och  möjligheter att tillverka jord för ekologisk 
odling.

Ett kontrollerat utflöde av vatten från en 
av våra mossar. Ett så kallat Thomsson- 
överfall syresätter vattnet naturligt.
Innan vattnet lämnar mossen passerar 
det genom dammar med renande funk-
tioner. Flera gånger om året tas det pro-
ver på vattnet som lämnar mossarna för 
att säkerställa en god vattenkvalitet. Ofta 
är vattnet som lämnar mossen renare än 
den bäck som fångar upp utflödet!



I Havraljunga, mellan Emmaljunga och Vittsjö i norra Skåne har vi skördat 
torv i många år. Idag är täkten förvandlad till en fantastisk miljö för våra 
fåglar, och djurlivet här är nästan magiskt!

Just den här disiga morgonen i mitten av november hade djurlivet nog inte 
vaknat än. Kameran fick pressas till sitt yttersta för att kunna fånga en bild i 
det svaga ljuset i den ännu gryende morgonen.

Det var en magisk promenad...

//Fotograf, Johan Funke

Tillbaka till naturen



Välkommen!

Hör gärna av dig!
Du är alltid välkommen att 
besöka oss i Emmaljunga. 
Vi visar gärna och stolt upp vad 
vi kan, och har möjlighet att göra!

Växel och order: 0451-24215
Ekonomi: 0451-24216

order@emmaljungatorvmull.se
www.emmaljungatorvmull.se

Emmaljunga Torvmull AB
PL 2123
28268 VITTSJÖ


