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Skogen och klimatet
S

verige anslöt sig före klimat
förhandlingarna i Haag i
slutet av november till EU-majoritetens linje att skogens roll i
klimatsammanhang skall tonas
ner och att skogens positiva klimategenskaper inte bör få tillgodräknas i klimatregelverket i vart fall inte under perioden
fram till 2010.
Man böjde sig för miljöorganisationernas argumentering att
om ökad upplagring av kol i
skog och skogsmark får tillgodoräknas i klimatpolitiken så
blir det en ”smitväg” för industrinationer med egen skog eller
med planer på att hjälpa till med

Uppvärmning
med
bränslepellets

beskogning i andra länder. Miljörörelsen hävdade också att beskogning skulle leda till monokulturer och minskad biodiversitet.
När detta skrivs är Haag-förhandlingarna inte avslutade.
Utan att ha facit i handen vill jag
dock ta tillfället i akt och kritisera
Sveriges och EU:s hållning i
skogsfrågan.
Vi vet att skogar har haft en
större utbredning än nu. Skog
har skövlats i Europa, runt Medelhavet, i ökenbältena och i tropikerna. Vi vet också att skog har
goda egenskaper när det gäller att
stabilisera klimat, skydda vattentillgångar, binda CO2 samt ska-

pa och vidmakthålla ett stort kapital av bilogisk mångfald och
biomassa i kretslopp.
Att skogens resurser är förgängliga om de inte sköts utan
enbart exploateras är absolut inte
ett motiv att förneka skogens stora positiva betydelse för klimat
och liv på jorden. Tvärt om. Skogens positiva roll måste erkännas,
beaktas, vårdas och utvecklas.
Annars riskerar vi att förlora denna tillgång.
Sverige, EU och Miljörörelsen
bör ompröva sitt förhållningssätt
till skogen som resurs i klimatpolitiken.
Sven Hogfors
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Mini-silo
Succé-silo
Kompletta säkra systemlösningar från veckoförråd till
silo. För dig som vill förenkla
din bränslepelletshantering.

För mer info gå in på Internet
www.mafa.se eller ring oss !

Tel. 0431-881 40
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

BRÄNSLEBEREDNING

BRIKETTPRESSAR
AB, Ulricehamn
Tel. 0321-120 10, Fax 0321-413 40
ENERGY BOGMA
TORVUTRUSTNING
För produktion av frästorv för energi- och växttorv
• Automatkomprimatorer
för torv och spån
• Matning sönderdelning
• Siktutrustningar

• Brikettpressar R U F
• Omkringutrustningar

ETS Pelletsystem
• Enkel-Dubbelmaskiner
• För trä-papper-foder-plast-avfall-sopor o. dyl.
• Kompletta system
• Enkel hantering. Minimalt platsbehov
• Efterkylning ej nödvändigt
• Reversering av matriser vid stopp
• Fukthalter upp till 20-25%
• Kan stoppas och startas utan urborrning
• Låg elförbrukning
Maskinsystem AB,
Box 76 560 27 Tenhult
Tel. 036 - 92549 Fax. 036 - 92584

G&S Handel o Ekonomi AB. Mosås Näset, 705 94 Örebro
Tel. +46(0)19-22 55 69 • Fax. 019-22 58 55 • Mobil. 070-570 02 42

Materialhantering – pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer, elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning, cellmatare m.m.
Bühler AB,
Bruksgatan 1, 211 22 Malmö
Tel. 040-24 59 00, Fax 040-30 70 47
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