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Pellets kommer med stormsteg

A

ldrig har väl så många
pratat om pellets i vårt
land - ändå är det fortfarande så att de flesta inte vet vad
pellets är! Hur ska vi ändra på
detta? Ja - det var en av frågorna som avhandlades på Lundsbrunns pelletsdagar i februari.
Martin Timell - branschens
pelletsambassadör - var tillbaka
med goda råd om marknadsföring. TV är onekligen ett mycket starkt media om man vill nå ut
till en bred publik. Till hösten
kommer Martin att introducera
pellets i rutan - då gäller det att
alla är förberedda på en rusning.
Kanske är denna säsongs pelletsbrist bara en susning i jämförelse. Nu gäller det att ha lagren

fulla både med pelletsbrännare
och pelletsbränsle.
Bristen på pellets har varit ett
problem men också en nyttig erfarenhet.. Jag vidhåller att samarbete inom hela branschen är
den enda lösningen. Pellets är ju
den ”bästa förpackningen” för
biobränsle vilket gör pellets till
det överlägsna exportbränslet.
Både export och import kommer
att öka kommande säsonger.
Detta leder i sin tur till nya utmaningar för kvalitet på pellets.
Här kommer samarbetet in
igen. Alla måste noga deklarera
kvalitet på den pellets som säljs,
speciellt de leveranser som går till
småhusen. Dålig pelletskvalitet
kan snabbt ge detta fina bränsle

dåligt ryckte och därmed kosta
pengar för alla inblandade.
Ett annat orosmoment på
marknaden är om pelletspriset
stiger för snabbt och att marginalen till oljan och elen blir för liten. Marginalen behövs för att
marknaden ska växa - pelletsvärme är inte lika bekvämt som olja
och el och då måste ekonomin
finnas med som draghjälp.
En ny utmaning är också service och underhåll av alla nya
installationer. Småhusen ska
kunna ringa ett samtal och
snabbt få hjälp men kanske ska
branschen erbjuda ett förebyggande servicebesök innan värmesäsongen börjar .
En undran - tar vi potentialen

Bioenergiguiden

för pellets på tillräckligt allvar?
Jag tror att pellets nu håller på att
bli mycket stort och sprider sig
som en löpeld till allt fler länder.
Kanske borde branschen använda lite av Västra Götalands siffergymnastik i Sverige och EU-perspektiv. Att visa vad pellets kan
betyda i pengar och sysselsättning har en stor genomslagskraft.
Ni planerar väl för Pellets
2002 - företag som vill visa sina
produkter ska ta kontakt med
ÄFAB för att boka golvyta.
För mer information www.pellets2002.com. Välkomna till Stockholm 2002.
Jan-Erik Dahlström
18 år med pellets och fortfarande
lika övertygad.
BRÄNSLEN

TRÄBRIKETTER
• Vi levererar och producerar förädlade trädbränslen.
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

Tel: 026 -13 46 30
Fax: 026 -13 14 40

www.mellanskog.se

Vi kan Bränsleberedning
Shredders • Rivare • Pulverkvarnar
Separering • Materialhantering
www.franssons.se

Dalsjö, 590 90 Ankarsrum
Tel 0493-940 63 • Fax 0493-940 43

TRÄBRIKETTER

Biobränsle
Södra Skogsenergi AB erbjuder
ett komplett sortiment av
marknadens olika biobränslen
– pellets, briketter, skogsflis,
biprodukter från träindustrin,
återvinningsflis, frästorv och
stycketorv.
Låt oss talas vid om dina
bränslebehov!
Södra Skogsenergi AB
Tel 0457-45 54 50

Tillverkning och försäljning
LIDA TIMBER AB 330 26 BURSERYD
TEL. 0371-503 85

Salixflis

trädbränsle av jämn kvalitet till rimligt pris

• Ingen sten eller stora bitar
• Ingen finandel
• Lokalt producerat
• Jämn fukthalt
www.agrobransle.se

Tel: 0171 - 85 129 Tel : 019 - 217880
Tel: 0155 - 215005 Fax: 019 - 270863
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