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Aktualiteter från torvnäringen

E

n torr höst har följts av en
regnig vinter om man nu
kan kalla blötan vinter. Man kan
ha olika uppfattningar om
växthuseffekten, men man kan
ändå inte komma ifrån att första
året på det nya millenniet har
bjudit på mycket märkliga väderförhållanden.
Arbetet med vår torvkampanj
går vidare. Den 24 oktober genomförde vi ett möte om kampanjen Svensk Torv med producent- och användintressenterna
och vi fick klartecken att driva
kampanjen vidare.
Målet för kampanjen är liksom hittills att torv i skattehänseende skall behandlas lika med

övriga biobränslen. Samma kväll
genomförde vi vårt årliga riksdagsmöte, nu på Operaterassen
och ca 40 riksdagsledamöter
ställde upp och lika många från
branschen, departementen och
centrala myndigheter. Det blev
en mycket lyckad kväll då Olof
Johansson fick tillfälle att redovisa sin bedömning av klimatfrågan och Arne Jernelöf presentera sin rapport Torv - fossil eller
biobränsle (forskningsrådsnämnden; FRN) som han har skrivit
tillsammans med sin son Simon.
Även Kent medverkade och redovisade Svebios skatteförslag.
Björn Welander intendent på
Sveriges ornitologiska förening

visade våtmarksfåglar i form av
ett bildspel och kommenterade
också branschens efterbehandlingsprojekt i Västkärr som jag tidigare berättat om i denna spalt.
En CD som behandlar bl.a. Västkärr fick alla på mötet med sig
hem. Jernelöfs rapport i tryckt
skick liksom en CD om efterbehandling av våtmarker beställas
via STPFs email magnus.brandel
@torvproducenterna.se
Socialdemokraternas skattegrupp under ledning av Bosse
Ringholm har nu redovisat en
analys och riktlinjer för en socialdemokratisk politik på energioch miljöskatteområdet. Rapporten finns tillgänglig på socialde-
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mokraternas hemsida www.
sap.se. Rapporten refererar det
förhållandet att den årliga tillväxten i Sveriges torvmossar överstiger uttaget av torv. Vidare slås
fast att biobränslen ”i vid mening
kan utgöras av stamved, bark,
spån, energiträdbränsle, avlutar,
torv, halm, avfall m.m.”.
Vi tycker att det är ett framsteg
att man nu från Bosse Ringholm
och socialdemokraternas skattegrupp förefaller närma sig den
uppfattning vi drivit sedan länge
att torv bör klassificeras som ett
förnybart biobränsle. Det är också värt att notera att rapporten i
sitt resonemang, ligger nära de
slutsatser Arne Jernelöf m.fl.

BRÄNSLEN

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
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