Vid
torvproducenternas
traditionella
”Gökotta” i Växjö den 18-19 juni träffades
torvproducenter,
länsstyrelserepresentanter och andra experter för diskussion och fågelskådning.
Olof Johansson redogjorde för det pågående
arbetet
med
torvutredningen.
Han menade bland annat att det kommer
att ta tid att ta fram all nödvändig kunskap och han påpekade bland mycket
annat det väsentliga av att föra fram torvenergin som ett riksintresse och därigenom kan olika intressen på ett bättre sätt
blanseras mot varandra.

Olof Johansson, torvutredare:

-Flagga upp för torven!

D

en tidigare centerleda
ren Olof Johansson
har fått i uppdrag av
regeringen att söka svar på frågor
om torvens miljöeffekter och ta
reda på vilken roll torven skulle
kunna spela i ett framtida energisystem.
Att jämföra torvens miljöeffekter med andra bränslen, att
inventera områden för fortsatt
torvproduktion, att analysera
SGU:s ställningstagande för riksintresse vad det gäller torvanvändning, att studera efterbehandling, att klarlägga torvverksamheten utifrån samhällets perspektiv vad det gäller sysselsättning etc. är några av de frågeställningar Olof Johansson utreder.
En rad frågeställningar och
problem har tillkommit under
resans gång, säger Olof Johansson. Utredningen skulle redovisat sitt resultat den 31 augusti
2002. Men frågan om hur torven
ska beskattas samt frågor kring
gröna certifikat kommer att behöva följas upp i utredningsarbetet. Troligtvis försenar det torvutredningens rapport med ett
par månader. Utredaren måste
också avvakta några tekniska expertrapporter.

Hur ska torven
klassificeras?
Är torven ett biobränsle eller ett
fossilt bränsle? Det saknas idag
en entydig och fullständig bedömning av denna fråga. Olof
Johansson söker kunskap i Finland där man använt torv mycket länge i energisammanhang.
- Problem uppstår när skatter
kopplas till torvens klassificering,
istället för till konsekvenserna av
torvutnyttjandet, säger Olof Johansson.
Miljöbalken
Ett annat problem är att tänkvärda/önskvärda lagändringar kommer att blockeras tills dess den
särskilda Miljöbalksutredningen
blir klar med sitt slutbetänkande
hösten 2003. Inte förrän 20042005 kan eventuella förändring
av lagar vara genomförda. Beslutsprocessen skulle kunna förenklas genom att antalet inblandade instanser begränsas jämfört
med idag.
Riksintresse
SGU har inte flaggat upp för
torvens riksintresse. Det är synd
för torven, menar Olof Johansson. För att lyfta upp torvens

Tidigt på morgonen den 19
juli besöktes Husebymaden
några mil söder om Växjö.
Maden torrlades på 1800talet och användes som
åkermark in på 1900-talet. På 1990-talet återställdes maden till
våtmark och är nu en av norra Europas bästa fågelskådarplatser,
förklarar Ola Bondesson, ordförande i Kronobergs ornitologiska
förening för Roger Brodin Mebio.
riksintresse krävs kvalificerade öka genom ytterligare forskning.
markundersökningar över hela
landet liksom ett ordentligt kart- Mer dialog
material. Staten kan då peka ut Olof Johansson anser att det är
framtida intressanta områden för viktigt att torvproducenterna
torvutvinning.
förbättrar dialogen med miljöinDet krävs en mycket stor ar- tressenterna. Det skulle vara
betsinsats för att få fram under- önskvärt om till exempel torvlag så att en balans kan uppnås producenterna och naturvårdsgentemot andra intressen. Kun- verket arbetade mer ihop.
Anders Haaker
skap om torvens effekter måste
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