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Pellets utvecklas i hela Europa och andra delar av Världen
”Den svenska pelletsindustrin
har möjlighet att utvecklas till en
stor och viktig del av det svenska energisystemet och samtidigt
utvecklas till en stor exportindustri. Sverige har Europas största
bioenergitillgångar – självklart
ska Sverige vara ledande i allt
som gäller detta nya kretsloppsbränsle som ska ersätta de fossila
bränslen som i dag dominerar
marknaden.”
Dessa rader avslutade jag med
i förra numret och dom passar
bra som inledning till några reflektioner om Sverige och bioenergi / pellets.
Under 20 åren har Sverige
hanterat pellets som bränsle även
om volymerna kom på 90-talet.

I Europa är pellets som bränsle mindre än 10 år gammalt och
oftast mindre än fem år i de länder som över huvud taget börjat
tillverkning.
Volymerna är också mycket
små, där Österrike ligger främst
med ca 50 000 tons produktion
att jämföra med Sveriges ca 600
000 ton Bara USA kommer upp
i liknande nivå son Sverige i hela
Världen.
Ändå kan man konstatera att
under de sista åren har Länder
som Österrike, Italien och Tyskland seglat upp på pelletshimlen
med nya kaminer, pelletspannor
och inte minst konferenser och
utställningar med hela Europa
som marknad. Jag frågar mig

varför Sverige inte på samma sätt
ser Europa som den naturliga
marknaden och på alla sätt ser till
att Sveriges erfarenhet och råvarubas
ger oss en större marknadsbas.
Oavsett var vi finner svaret bör
vi nu ta chansen att vända på
denna utveckling. Kan Canada
exportera pellets till Sydsverige
borde Sverige med befintlig stor
överkapacitet kunna exportera
pellets till Europa. Samtidigt bör
Sverige också kunna sälja både
pelletsbrännare och pelletskaminer med hög kvalitet och Pmärkning som grund. Hur får vi
nu detta att hända ?
Några förslag:
• Sverige blir värd för den första internationella pelletskonfe-
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rensen nästa år.
• En samtidig utställning som
visar upp hela den svenska pelletsindustrin.
• Svensk pelletsforskning är
troligen världsledande och kan
visa detta i speciella seminarier.
• Hela evenemanget kan avslutas med studieresor för olika intressegrupper.
Jag brukar avsluta mina inlägg
med en uppmaning till alla att
höra av sig med synpunkter –
denna gång måste ni höra av er !!!
Jan-Erik Dahlström – inne på
17:e året med pellets.
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BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

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.

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Stortorget 4, 252 23 Helsingborg, Tel: 042-24 20 10,
Fax: 042-24 20 11, E-post: balt-scand.bioenergi@telia.com

BrikettEnergi
SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5 · 561 21 Huskvarna · Tel. 036-38 78 70 · Fax 036-38 78 90

TRÄPELLETS – FRAMTIDENS BIOBRÄNSLE
FÖR UPPVÄRMNING.

Naturbränsle

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

Vi är säkra leveran-

största tillverkare

törer till alla.

500 000 eller 500 000 000 kWh

av träpellets med

Från stora värme-

Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

lång erfarenhet och

verk till små villor.

erkänt god kvalité.
BIOENERGI I NORRLAND AB
Varvsallen 13, Härnösand
Tel: 0611-244 26 Fax 0611-191 22
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