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Förnybar sommar med hjortronboken

V

ädret är viktigt för oss i
torvbranschen. Ett rik
tigt bra skördeår är något som vi har sett fram mot.
Man brukar säga att den viktigaste skördetiden för torv är perioden
april till juni eftersom det är den
bästa torktiden.
I detta nummer av tidningen Bioenergi medföljer nyhetsbrevet Förnybart. Det tar upp en del andra aspekter på torv som man vanligen inte
tänker på nämligen användningen i
kläder och i whiskytillverkning - så
håll tillgodo!
Vi har också nyligen givit ut
”Hjortronboken – en liten bok om
torv” som redovisar torvbranschens
syn på ekologiskt hållbar torvproduktion. Vi har känt oss föranlåtna

att ta fram denna bok av flera olika
skäl – dels därför att vi som bransch
känner ett ansvar för miljöfrågorna
i allmänhet och uthållig torvanvändning i synnerhet, dels att ge vårt bidrag till den diskussion som förs om
torv runt om i landet och i Olof Johanssons torvutredning.
Slutsatsen av boken är att torv bör
kunna spela en viktig roll i det svenska energisystemet om vi och våra
medlemsföretag följer vissa ramvillkor. En grundläggande utgångspunkt är att vår torvproduktion inte
skall överstiga den årliga tillväxten i
Sveriges torvmarker. Ett annat viktigt ramvillkor är att vi inte i fortsättningen skall rikta några anspråk på
Naturvårdsverkets Myrskyddsplan
från år 1994.

Viktigt är också att vi som bransch
är beredda att ta ett med staten delat ansvar för att vårda våtmarker efter det att torven har skördats. Ta del
av dessa ramvillkor och hör gärna av
Er om Ni har synpunkter och kommentarer. Ni kan beställa den via nyhetsbrevet.
Om nu branschen själva formulerar ramvillkor för ekologiskt uthållig
torvanvändning anser vi att det är
rimligt att staten tydligare kan ange
förutsättningar för fortsatt torvanvändning. Lämpligt skulle vara att
staten på samma sätt som gäller
vindkraft i den senaste energipropositionen kunde sätta upp ett planeringsmål för framtida användning av
torv.
Från branschens sida anser vi att

Bioenergiguiden

ett uthålligt mål för framtida torvanvändning kan uppgå till 12 TWh/år.
En allt viktigare del av mitt arbete som VD gäller växttorv. Torv har
utomordentliga egenskaper som
jordförbättringsmedel. Även på detta område möter vi motstånd bl.a.
från EU i Bryssel. I likhet med energitorven gäller att det inte är självklart att växttorv accepteras som ett
växande biomaterial eller growing
media. Här finns självfallet mer att
göra och vi strävar efter att samordna våra insatser i kampanjen Svensk
Torv med informationsinsatser rörande växttorven.
Jag vill med detta önska Er alla
en trevlig sommar
Magnus Brandel
VD Svenska Torvproducentfören
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