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Fin höst räddar årets torvskörd

A

ldrig får man väl som före
trädare för en areell bransch
vara riktigt glad!
Det myckna regnandet under
sommaren har utgjort ett stort
problem men vi kan samtidigt
glädja oss åt en solig och varm
höst som har kompenserat en del
för detta.
Vi räknar med att skörden under året jämfört med ett normalår
kommer att ligga på ungefär 50
procent vilket självfallet är långt
ifrån tillfredställande.
Vi har fått signaler från flera
håll att man har tolkat det negativa beslutet om Östra Tönningflon från regeringen som direkt
riktat mot torvbranschen! vi har

försökt att visa att det gäller ett
specifikt ärende och projekt och
att det inte finns några kopplingar till torvbranschen i stort. I just
detta specifika fall ansågs naturvårdsintresset väga tyngre än energiintresset.
Budskapet tycks dock inte riktigt ha nått ut och det enda vi
kan göra är att upprepa det igen.
Till detta kan nämnas att en
särskild utredning om torv förbereds inom regeringskansliet. Det
är en utredning som enligt uppgift skall klarlägga olika frågor
som sammanhänger med framtida torvutvinning.
Från torvbranschens sida har
vi framfört att riksdagens tidiga-

re beslut om en årlig energitorvtorvproduktion om ca 6-11
TWh kan vara en lämplig nivå
för branschen att jobba mot. Till
detta kommer självfallet också
användningen av torv för odlingsändamål.
Under sommaren anordnade
vi tillsammans med Stiftelsen
Svensk Torvforskning ett seminarium Svartå utanför Örebro
om efterbehandling av våtmarker. Jag har tidigare berättat om
våra goda erfarenheter från Västkärr vid Skagershultamossen.
Mötet fick en mycket bra uppslutning! bl.a. medverkade Olof
Johansson som ordförande, Kent
Nyström SVEBIO, Björn We-
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Sävenemossen som sommarsjö

lander Sveriges Ornitologiska
Förening och professor Arne Jernelöf Forskningsrådsnämnden.
Vidare medverkade företrädare från riksdagen, departementen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, länsstyrelsen och
olika lokala organisationer.
Vi var på mötet eniga om att
det finns en betydande potential för att öka den biologiska
mångfalden i samband med efterbehandling av våtmarker efter
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TotalVärme – bekymmersfri värme
• Vi levererar förädlade trädbränslen.
• Vi har egen produktion av briketter, pellets
och pulver.
• Vi kan bygga, driva och finansiera
värmesystem.
Kontakta gärna: Ingvar Fernström
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

Att hålla din värmeanläggning i trim kräver både tid och kraft. För
många är lösningen att låta oss på Sydkraft helt och hållet ta hand
om värmebehovet. Vi kallar det TotalVärme, en energilösning som
utgår från dina villkor och behov.
Med TotalVärme behöver du inte bekymra dig för drift, service,
underhåll och installationer, du får helt enkelt värme färdig att
använda för god komfort. Tiden du får över, används troligen bättre
i din kärnverksamhet.
Vi berättar gärna mer om TotalVärme. Hör av dig till din personliga
säljare på Sydkraft eller ring 020-45 05 50.

tel 026-13 46 30
fax 026-13 14 40

Salixflis

trädbränsle av jämn kvalitet till rimligt pris

• Ingen sten eller stora bitar
• Ingen finandel
• Lokalt producerat
• Jämn fukthalt
www.agrobransle.se

Tel: 0171 - 85 129 Tel : 019 - 217880
Tel: 0155 - 215005 Fax: 019 - 270863
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torvutvinning.
Det gäller att i förväg planera
för hur man skall uppnå bästa
möjliga resultat och det var någonting som Björn Welander
lämnade värdefulla synpunkter
på.
En fråga som särskilt diskuterades var att frågan om orördhet
är en faktor som i vissa fall kan
väga alltför tungt i samband med
diskussion om biologisk mångfald. I realiteten är det så att det
knappast finns en enda fågellokal
i form av våtmark i odlingslandskapet landet som under sin livstid inte har blivit utsatt för en
behandling som har stora likheter med modernt torvbruk.
Vi har också besvarat remisser
rörande Klimatkommittén och
Miljömålskommittén som vi efterhand de skrivs under av vår
ordförande läggs ut på vår hemsida.
Magnus Brandel VD STPF

Pelletsklubben
Redaktör: Jan-Erik Dahlström. Fax: 054-52 50 80 eller e-post: Jed@algonet.se.

1:st World Pelletsconference in
Sweden june 2002.

S

verige har Europas största
pelletsproduktion och snart
20 års erfarenhet från att tillverka, distribuera, lagra och förbränna pellets.
Självklart ska Sverige spela en
viktig roll när nu pellets som
bränsle sprider sig över Europa
och Världen.
Nu måste hela pelletsbranschen i Sverige visa Världen vad
vi skapat på 20 år.
SVEBIO kommer att samordna alla de krafter som behövs för
att göra första världskonferensen
för pellets till ett verkligt avstamp
in i det 20:de århundradet.

Under en vecka i början av
juni 2002 kommer all världens
pelletsintresserade att samlas i
Stockholm för att lyssna, samtala, mötas, se och uppleva allt om
det nya alternativet – pellets.
En konferens och studieresor
är relativt enkelt att arrangera.
En utställning som gör själ för
namnet kräver dock att hela
branschen kraftsamlar !
Att sälja in en Världskonferens
är den verkliga utmaningen som
härmed går till alla !
Alla i branschen som har kontakter i Sverige och utomlands
måste hjälpa till !
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Jan-Erik Dahlström – inne på
17:e året med pellets.
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EKAB

Ju förr desto bättre

RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Så – börja planera nu och boka
in den 17-18 januari nästa år för
en resa till Växjö där vi samlas på
pelletsträff för att planera och ta
fram alla goda idéer för att skapa en verkligt lyckad internationell pelletsvecka 2002.
VI SES på PELLETS 2001 i
VÄXJÖ DEN 17-18 januari !!!

Energikross i Västerås AB
Box 319, 721 07 Västerås
e-post: info@energikross.se
Tel: 021 - 12 40 15 Fax: 021 - 12 43 47

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

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.

av träpellets med

Från stora 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

500 000 eller 500 000 000 kWh
Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120
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• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
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