Agrobränsle tar över Salixförädlingen från Svalöf Weibull

A

grobränsle och Svalöf
Weibull har kommit
överens om att från årsskiftet samla all Salixverksamhet
i ett bolag, Agrobränsle AB.
Agrobränsle tar därmed över det
fortsatta förädlingsarbetet och
anställer växtförädlaren Stig
Larsson. Samtidigt öppnar sig
exportmöjligheterna för Agrobränsle då företaget får möjlighet
att sälja Svalöf Weibullsorterna
utomlands.
Det är ett helt riktigt beslut för
båda parter. För Agrobränsle har
överenskommelsen flera dimensioner.
-Vi blir för det första partner
med alla som säljer Svalöf Weibulls Salixsorter i Europa. Genom vår långa erfarenhet av odling, skörd och förbränning av
Salix, kan vi också hjälpa till att
fatta rätta beslut och öka tempot

i de Salixprojekt som pågår i
Europa. Samtidigt får vi möjlighet att komma ut internationellt
och öka försäljningen av bra sortmaterial, säger Agrobränsles VD
Gustav Melin.
-För det andra blir vi mer beroende av att nyplanteringstakten är hög. Det kan tyckas oklokt
eftersom planteringen har varit
låg i flera år. Många tror att Salixodlingen är beroende av bidrag men Salix är inte mer beroende av bidrag än andra grödor.
Vi vet att lönsamheten även i en
dålig Salixodling idag är bättre än
i en spannmålsodling som avkastar 5 ton per hektar. Med nya
sorter är dessutom Salixodlingen
betydligt säkrare. Vi är därför
beredda att fortsätta att investera i förädling för att se till att
Sverige behåller sin tätposition
för Salixsorter när marknaden tar

Kvaerner Pulping tar
hem indunstningskontrakt i Finland värt
25 miljoner euro

K

vaerner Pulping, Power
Division, del av Pulp &
Paper’s affärsområde i
det internationella engineeringföretaget Kvaerner, skall leverera
en ny indunstningsanläggning
till Oy Metsä-Botnia, Kemi i
Finland. Ordern är värd ca 25
miljoner euro.
Den nya indunstningsanläggningen, som utgör en del av massafabrikens moderniseringsprojekt, inkluderar ett utbyte av den
nuvarande indunstningsanläggningen, som har tre linjer.
Mycket stor vikt har lagts på
energi- och miljösidan vid utförandet av den nya anläggningen.
Indunstningsanläggningen kommer att vara klar för produktion
i mars 2003.
I kontraktet kommer Kvaerner
Pulping förutom att leverera in-

dunstningsanläggningen även
leverera metanolanläggning och
superkoncentrator.
Indunstningskapaciteten är ca
800 ton avdunstat vatten/tim.
Anläggningen består av sju effekter varav fyra är Tubel(r)-indunstare.
Kvaerner Power Division’s
kontor i Finland och Sverige
kommer att utföra projektarbetet
för indunstningsanläggningen.
Produktionen av Tubel(r) kommer att ske i Göteborg och de
övriga indunstarna kommer att
tillverkas i Finland.
Kvaerner Pulping
Power Division inom Kvaerner
Pulping är en av världens ledande leverantörer av pannor och indunstningsanläggningar till pappers,- massa- och kraftindustrierna.

fart på riktigt. När vi fått upp
planteringsvolymerna här hemma och i Europa finns det god
vinstpotential i Salixverksamheten.
– Vi söker ständigt nya odlare
säger Gustav Melin,
– efterfrågan på Salixflis och

annan trädbränsle är god och Salixflis hävdar sig väl i priskonkurrens mot andra bränslen.
– Störst behov av nya odlare
finns i Västergötland, Närke,
Västmanland, Uppland, Sörmland och Skåne.

Agrobränsle AB har tre affärsområden.
1. Skörd och leverans av energiskogsflis till ett trettiotal värmeverk i södra och mellersta Sverige.
2. Förmedling av godkänt slam från kommunala reningsverk för
att ta till vara näringsämnena i slammet och hjälpa kommuner som
är intresserade av att rena avloppsvatten genom att använda Salixodlingar som biofilter.
3. Ansvar för förädlingsarbete och Svalöf Weibulls -salixsorters försäljning i Europa, enligt ovan.
Agrobränsle ägs till 91 % av Svenska Lantmännen och till 9 % av
LRF. Företaget har 6 anställda och huvudkontor i Örebro. Övriga
kontor finns i Enköping och Svalöv. I nära anknytning till företaget arbetar ett 50-tal entreprenörer med skörd och flistransporter,
plantering och spridning av slam.

Sycon blir en del av
Carl Bro gruppen

D

et största skandinaviska konsultföretaget bil
das nu när danska Carl
Bro gruppen går ihop med den
svenska Sycon, tidigare Sydkraft
Konsult.
Totalt får företaget 3.200 anställda och företagen framhåller
att detta är ett steg på vägen för
att etablera sig på allvar som ett
ledande europeiskt konsultföretag.
– Det har länge varit en strategi för oss att växas såväl geogra-

fiskt som marknadsmässigt och
den processen kommer nu påskyndas än mer , säger Bernt Lindén, adm dir i Sycon.
Köpet finansieras genom en
emission inom Carl Bro gruppen. Som en del av transaktionen
får Sydkraft 11 procent i Carl
Bro gruppen.
Carl Bro gruppen är en internationell konsult byrå med verksamhet i mer än 100 länder och kontor i 80 länder över hela världen.

Solitel stämpinne nivåvakt

W

esmar AB lanserar
Solitel, som är en
kompakt nivåvakt
av stämpinnetyp. Den är konstruerad för alla typer av granulat med en partikelstorlek upp till 10
mm och klarar tryck upp till 25 bar
och temperaturer upp till 160 grader.
Den robusta konstruktionen
och aluminiumkapslingen gör
den även lämplig för dammexNr 1 2002

plosiva miljöer. (Ex zon 10)
Solitel har standardmässigt en
polerad givarstav och en självrengörande funktion som förhindrar beläggning på själva givarstaven. På så sätt ökar tillförlitligheten och falsklarm elimineras.
Nivåvakten reagerar på nivå
inom 2 sekunder (alternativt 5
sekunder om denna inställning
valts)
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Vi har en lysande idé...
...som kan göra dig
självförsörjande på el!
Elenergi kan produceras genom
att låta en del av hetvattnet från
en befintlig hetvattenpanna konvertera till ånga.
Med Vaporels teknik kan el
framställas från hetvattenpannor
utan att de behöver byggas om,
vilket ger en begränsad investeringskostnad.
Kontakta oss för mer information, eller titta in på vår websida

www.vaporel.se

Vaporel AB, Storgatan 53, 571 32 Nässjö
Tel. 0380-760 90, Fax 0380-760 99
e-post: info@vaporel.se

Explos on...

Läsarfrågan

1-02

Besvara frågorna nedan och skicka
det rätta svaret till oss på fax
08 - 441 7089 eller på mail til
sofie@novator.se
Vinnaren presenteras i nästa
nummer och kommer belönas.
1. Var kan du köpa en Gaselle?
.............................
2.
Var
ligger
Bioenergis
filiakontor?
... eller en gnistsläckningsanläggning
från GreCon?
Med mängder av bränsle och i princip
obegränsad tillgång till syre så får en
brand i ett spånutsug alltid ett obehagligt
snabbt förlopp.
En GreCon-anläggning fungerar så att
den tidigt upptäcker eventuella gnistor i
luftströmmen och släcker dessa, stänger
brandspjäll eller slår från utsugningsanläggningen.
Då slipper man obehagliga överraskningar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
3.

Vad vill du läsa i nästa Bioenergi?

...................................

namn

företag

fax
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info@sagspecialisten.se

www.sagspecialisten.se
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