Sverige världsledande
på bioenergiområdet

V

i har verkligen en enorm möjlighet nu i
Sverige. Vi ligger i frontlinjen när det
gäller teknik och nyttjandegrad samt
systemkunnande.
USA-administrationen har som ni vet just i
dagarna gjort ett utspel om att det inte är så viktigt att vidta åtgärder för att minska den antropogena påverkan på växthuseffekten. Man ska
alltså intensifiera användningen av fossila energislag liksom kärnkraft, som ju också är ändligt.
Det där med förnybara energislag verkar inte vara
så viktigt.
Lyckligtvis verkar inte Europa ta så starkt intryck av Bush-utspelet. Än så länge känner vi ett
starkt intresse från omvärlden när det gäller
svensk bioenergi.
Som exempel kan vi nämna en slovensk delegation som kommer hit på besök.
Den vallonske jordbruksministern från Belgien
kommer hit och vill se hur vi kunnat använda
åkerbränslen för fjärrvärmeproduktion, elproduktion och för försörjning av närvärmecentraler.
I början av juni kommer ett 100-tal inbjudna
från europeiska parlament, kommissionen och
europeiska media hit för att diskutera biobränslenas framtid.
Det är alltså nu man måste exponera sig och sitt
kunnande. På annan plats i tidningen visar vi
resultatet av mässan i Sustain 2001 i Amsterdam,
där vi i maj lyckosamt uppträdde med en stor delegation svenska företag.

F

örra veckan genomförde Svebio en konfe
rens i Uppsala om ”Nya bestämmelser om
avfall påverkar biobränslebranschen”.

Programmet och föreläsarna fick mycket bra
kritik, ämnet är högaktuellt- det är väl ingen del
av vår bransch som kommer att gå opåverkad genom den process, som just har startat- och de
ungdomspolitiker som uppträdde i panelen gav
en mycket fräsch och annorlunda syn på framtiden. Allt var således toppen utom en sak, nämligen deltagarantalet. Konferensen borde samlat
fler än 80 deltagare. Men våren är en svår konferenstid.
Av konferensen kan vi lära att vi inte precis lider någon brist på biobränsle i Sverige. Snarare
befinner vi oss i ett överskottsproblem.
Konverteringen till biobränsle kan gå mycket
snabbare ur resurssynpunkt.
Omvärlden står dessutom endast i startgroparna och ser sig om efter en trygg inhemsk energiförsörjning samtidigt som de måste hitta botemedel mot växthuseffekten.
Återigen, det är nu vi ska agera! Alla som vill vara
med när tåget går: Tala om vad ni har och kan.
Många vill ha idéer och produkter. Vi har dessutom hjälp av oljepriset. Snart får vi också hjälp av
elpriset. Släpp fantasin lös. Det är vår!
Med nästan somriga
Svebio- hälsningar
Kent Nyström
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