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Torven och den biologiska mångfalden

J

ag vill passa på att önska alla
läsare av Bioenergi ett Gott
Nytt Millennium. Det är ju
inte så ofta som vi får möjlighet
att uppleva ett sådant skifte. Vi
har stora förhoppningar om att
detta millennium skall innebära
ett slutligt accept för torven som
ett fullvärdigt biobränsle.
Nya kunskaper och erfarenheter framkommer ständigt som
gör att vi får revidera våra tidigare uppfattningar och attityder.
Ett exempel är Västkärr vid
Skagershultamossen utanför
Örebro - där har numera Sydkraft Mälardalen avslutat sin
torvutvinning på en del av täkten
och låtit smältvatten fylla den
gamla täkten - naturen har sedan
gjort sitt. Det har visat sig bli ett

eldorado för fågel - mycket gott
om tranor samt änder som årta och
snatterand och vadare som brushane, svartsnäppa och gluttsnäppa.
Västkärr har också visat sig
vara en mycket bra sträcklokal
under den sistlidna hösten med
sådana sällsyntheter på inlandslokaler som kustpipare som under sin flyttning söderut från Ishavet till Afrika ofta flyger i det
närmaste nonstop. Rastar de är
det för dessa fåglar endast på de
bästa av rastlokaler.
Genom den inventering som
skett genom Stiftelsen Svensk
Torvforsknings regi har det observerats totalt 49 våtmarksarter
varav 12 återfinns på den sk rödlistan som särskilt skyddsvärda.
Detta ger onekligen ett nytt

perspektiv på torvutvinning från att ha setts som en verksamhet som raderar ut värdefulla
myrar och våtmarker kan de ses
som en återskapare av våtmarker
- enkelt uttryckt kan man se det
som att man för tillbaka våtmarken några tusen år innan torvbildningen fått riktigt fäste och
det blev en torvmyr.
Nu skall man självfallet vara lite
försiktig när man drar sina slutsatser
- all efterbehandling av våtmarker
blir inte lika bra som Västkärr. Ett
alternativ till att skapa en våtmark kan också vara att efterbehandla till produktiv skogsmark.
Självklart består också naturen
av annat än fåglar - det finns ju
andra aspekter på den biologiska
mångfalden. Däremot visar det
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Ju förr desto bättre
Nu är det dags att tänka om.
Att börja elda biobränslen, precis som
farfar och alla generationer före honom,
men med modern teknik och distribution.
Ju förr desto bättre.

Leveranser av skogsbränsle
Sågargatan 9,
753 18 Uppsala

på den diversitet och självläkande kraft som naturen besitter.
Sjöar som Angarn, Kvismaren
och Hjälstaviken är exempel på
sjöar som upplevt ett enormt lyft
efter det att de fått en duvning
som onekligheten har vissa likheter med torvutvinning. Det gäller ju för övrigt också de maskiner som används.
Från att ha varit ganska triviala lokaler under stark försumpning och igenväxning har de genom människans hand kunnat
öppnas upp och ånyo bli alldeles
utmärkta fågellokaler.
Detta tål tycker jag att tänka
på när vi bedömer torvbranschen
under det nya millenniet. Västkärr är värt ett besök när Ni har
vägarna förbi!
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TRÄPELLETS – FRAMTIDENS BIOBRÄNSLE
FÖR UPPVÄRMNING.

Naturbränsle

Du har framtiden i dina händer...
Vi är en av Sverige

Vi är säkra leveran-

största tillverkare
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Från stora värme-

Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

lång erfarenhet och

verk till små villor.

erkänt god kvalité.
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