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Torven och systemvillkoren
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rågan om hur man skall kun
na bedöma om torvanvändning är uthållig ur ett samhälleligt perspektiv är något som ägnats ganska mycket uppmärksamhet på senare tid.
Numera diskuterar man ofta om
olika företeelser i samhället är
uthålliga, hållbara etc. Hållbarhetsbegreppet går tillbaka på
Brundtlandkommissionen som
framlade sin rapport för ca 15 år
sedan men det är fortfarande hög
grad aktuellt. Det innebär att det
ytterst är politikerna som måste
göra en avvägning mellan i fh
ekonomiska, ekologiska, sociala
och även kulturella aspekter i
samband med prövning av energianläggningar, torvtäkt etc. Ett

sådant vidare hållbarhetsbegrepp
finns också inskrivet i direktiven
till Torvutredningen. I grunden
ligger att vår generation inte skall
försvåra livsbetingelserna för
kommande generationer.
rån branschens sida har vi
funderat en del på hur dessa
systemvillkor skall tolkas och vi
har kommit fram till att man
borde kunna urskilja fyra systemvillkor som berör ekologiparametern som vi är beredda att verka för att torvbranschen följer i
fortsättningen. Härigenom kan
vi uppnå den hållbara energiproduktion som inte påverkar kommande generationers överlevnadsmöjligheter som Brundtlandkommissionen tog sikte på.
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Det gäller
1. att produktionen inte får
överstiga tillväxten - tillväxten
brukar i regel räknas som 18-20
TWh år - lägre tillväxtsiffror har
också diskuterats. Från branschens sida har vi satt upp produktionsmålet på längre sikt till
11-12 TWh vilket bl.a. bygger
på riksdagens tidigare beslut,
2. att branschen inte riktar
anspråk mot de mest skyddsvärda våtmarksobjekten som återfinns i Naturvårdsverkets Myrskyddsplan från 1994,
3. att branschen efter torvutvinning tar ansvar för efterbehandling och i vissa fall kan finansiera skötsel av våtmarker efter utvinning,

Bioenergiguiden

4. att branschen använder
bästa tillgängliga teknik för utvinning och användning av torv.
essa är de restriktioner som
branschen med viss tvekan
är beredda attålägga sig själv och
kräver som motprestation likabehandling skattemässigt med trädbränslen och klarare riktlinjer för
var vi i framtiden får rikta anspråk på torvtäkt. Dessa frågor
diskuteras fn inom torvutredningen och vi ser med spänning
fram mot utredningens slutsatser
som kommer att presenteras i
augusti 2002.
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