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Regn och sol

S

ommaren har bjudit på både regn och sol. Det var mycket
varmt och torrt och därför bra period för torvbranschen efter
midsommar men sedan gled vädret över till det vanliga med
sol och regn – ofta mycket regn, speciellt i de västra delarna. Prognoserna från våra större användare visar att vi under detta år sannolikt kommer att kunna producera över 3 milj m3 torv vilket i så fall
vore mer än dubbelt så mycket som förra året. Siffrorna är till en del
beroende på produktionen under hösten.

V

i genomförde ett mycket lyckat seminarium om torv i Väst
kärr utanför Örebro där vi fick tillfället att på plats visa hur
efterbehandling till våtmark kan bli när den är som bäst. Det
var heller inte fel att vädret då visade sig på sin mest strålande sida
när vi under en gökotta besökte lokalen en tidig junimorgon. Landshövdingen Gerd Engman inledde konferensen och dessutom deltog
bl.a. Olof Johansson och Anita Sundman ordförande resp. sekreterare i torvutredningen. Vi genomför i slutet av augusti vårt andra regionala och lokala torvseminarium i Storuman för att särskilt belysa
regionala och sysselsättningspolitiska effekter av torvutvinning. De

sociala aspekterna på torvutvinning är ju vid sidan av ekologi och
ekonomi den tredje viktiga aspekten på hållbar utveckling. Vidare
kan vi notera att Torvutredningen nu har kommit igång med sitt
arbete och kommer att genomföra det första mötet i slutet av augusti.

V

i har också under sommaren besvarat en remiss från Miljö
departementet som gäller en konsekvensbeskrivning av ett
genomförande fullt ut av skatteväxlingskommitténs förslag
från 1997 vilket innebär att torv definitivt fasas ut ur energisysemet.
Aktualiseringen av detta förslag är mycket märklig beroende dels på
att det under senare år har kommit fram nytt underlag som ger en
annan bild av torven som biobränsle, dels då man i betänkandet faktiskt också redovisar att torv bör betraktas som ett biobränsle! Det
bevisar om inte annat att det är svårt det där med skatter och avgifter.

N

aturvårdsverket och STPF har finansierat en studie för att
belysa torvens klimat-effekter jämfört med kol, naturgas
och trädbränslen som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet. Studien, som publiceras inom kort, visar att det finns betydande möjligheter att uppnå klimatneutralitet i likhet med övriga biobränslen genom att välja myrar med stor naturlig metangas

Bioenergiguiden

PELLETSBRÄNNARE

RÖKGASRENING
Specialister på
rökgasrening och
energiåtervinning med
kondenserande
rökgaskylare och
roterande luftfuktare.

• Multicykloner
• Slangfilter
med NORDIFAS högeffektiva
Nomex TEXOTHERM-slangar

• Utmatningsslussar
• Rökgasfläktar mm.

G6
Bioenergianläggningar från
1 till 50 MW
Hantering - Recycling
Ask- Slagghantering
Slamhantering

Från 75 kW och uppåt.
Vi tillgodoser dina
värmebehov. Kompletta anläggningar
eller enstaka komponenter, valet är ditt.

Saxlund International AB
Box 79 SE-13722 Västerhaninge
Tel +46-(0)8 500 21115
Fax +46-(0)8 500 10919

Adress:
Herrgårdsvägen 9, 737 40 Fagersta
Telefon: 0223-450 67
Telefax: 0223-162 84

36

Box 22098
Tel. 033-10 40 02
504 11 Borås Fax.033-10 40 22

www.saxlund-international.com
info@saxlund-international.se

Nr 4 2001

Tel/fax. 0392 – 133 31
Box 119, 565 23 Mullsjö
ntenergi@swipnet.se

