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Behov av mer produktion

V

i ser nu fram mot en
bra produktionssäsong
för torv. Påsken verkar
lovande men man vet ju inte....
det känns i bland frustrerande
som företrädare för branschen
att man inte rår på vädret. Tur
är väl det för i annat fall vore väl
somrarna ganska torra.
Det är en delvis ny situation
på energiområdet nu – marknaden efterfrågar trädbränslen och
torv som aldrig förr. Det börjar
bli ett uppdämt behov av att
söka nya tillstånd. Det har blivit en viktig fråga för branschen
– år 2001 var det första året importen av torv översteg exporten. Nu spelar det inte så stor
roll totalt sett eftersom den

övervägande mängden torv som
används i Sverige också produceras i vårt land. Kanske är det
ändå ett tecken i tiden.
En viktig faktor i detta sammanhang är den oklarhet som
blivit följden av Miljöbalken.
Man ställer numera betydligt
större krav på beslutsunderlag i
form av Miljökonsekvensbeskrivningar antingen de nu är
fördjupade eller inte.
Det ställs också krav på sökanden att kunna motivera torvproduktion – det är ett krav som
endast täktverksamhet har enligt
Miljöbalken. Det har skapat stora
problem inte bara för våra företag
utan även för prövande myndigheter att fullt ut kunna tolka lagstifta-

rens intentioner.
Dessutom leder dessa förhållanden till att prövningen tar
längre tid. Även andra branscher
och upplever liknande problem.
Vi hoppas därför mycket på Olof
Johanssons torvutredning som
enligt sina direktiv skall undersöka hur branschen skall kunna
klara sina försörjningsbehov.
Det är rimligt att torvbranschen på samma sätt som naturvården kan peka ut sina nationella intressen som är lämpliga att ta
anspråk för energi- och växttorv.
Det skulle kunna ske i ett samspel mellan företagen och myndigheterna, däribland naturvårdens intressen, och ett övergripande mål är att tidigt analysera

Bioenergiguiden

olika anspråk och göra avvägningar mellan olika intressen.
Vi har som bransch uttalat att
vi accepterar att inte i framtiden
rikta anspråk på Myrskyddsplanens objekt men då kräver vi
samtidigt att det skall bli möjligt
att trygga vår råvaruförsörjning
bland de myrar som inte omfattas av denna plan.
Vi arbetar för närvarande med
en handbok för täktansökningar
såväl enligt Torvlagen som Miljöbalken (energi- och växttorv
prövas ju enligt olika lagar trots
att mycket av Miljöbalkens bestämmelser skall beaktas vid energitorvprövning).
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