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Torvutredningen snart klar

Ä

nnu en märklig sommar
– först mycket varmt
fram till midsommar –
sedan en blöt juli för att sedan bli
en mycket varm början på augusti. Svenska bönder har i år fått en
rekordtidig skörd av hög kvalité
– det är dock för tidigt att dra
några slutsatser av årets torvskörd. Som man brukar säga – vi
får återkomma till frågan. Som
tidigare år skiljer sig dock vädret
åt mellan landets olika delar – i
år förefaller det främst vara norrlandskusten som fått mest sol
och värme men även norrlands
inland har bjudit på mycket bra
torvväder.
Vi genomförde vår fjärde regi-

onala torvkonferens i Växjö i
juni. Valet av Växjö var inte svårt
– det finns mycket torv i Småland och Växjö kommun har en
hög profil när det gäller Agenda
21-frågor. Växjö Energi AB och
Södra Skogsenenergi AB redovisade sina erfarenheter rörande
torv.
Det finns en röd tråd i debatten om torv i dag – torv och trädbränsle hör ihop både när det
gäller ekonomi, förbränningsteknik och allmän energipolitik.
Dessa bränslen kan tillsammans
spela en viktig roll för att uppnå
det uthålliga energisystem baserat på förnybara energikällor som
riksdagen har pekat ut om ett

mål.
Diskussionen bjöd på många
olika inlägg med utgångspunkt i
skriften Hjortronboken om
branschens ramvillkor för en
hållbar utveckling på torvområdet som jag redovisade i förra
numret av Bioenergi.
Vi besökte också Huseby vårmark under sakkunnig ledning
från lokala ornitologer. Vi fullföljde härigenom vår tradition av
gökottor för att studera våtmarksrestaureringar med bäring
på efterbehandling efter torvtäkt.
En erfarenhet som kan dras på
bl.a. torvområdet är att det är
viktigt att balansera olika intres-
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sen mot varandra.
Som det ser ut i dag har naturvårdens intressen ett försteg genom att under närmare 30 år ha
pekat ut sina riksintressen som är
liktydigt med bevarandeintressen. Torvbruket har med några
undantag hittills inte pekat ut
några riksintressen. Just nu pågår
en diskussion inom Torvutredningen om att peka ut särskilda.
Torvförsörjningsområden. Vi
från branschen ser det som en
viktig fråga eftersom det kan ge
oss en chans att komma in i en
diskussion med andra intressen
på ett sätt som vi inte fått tidigare. Vi har ju stöd för detta i Miljöbalken – SGU kan har ju med
stöd av lagstiftningen peka ut
såväl intresseområden som riksintressen för torvbruket. Vi får
anledning att återkomma till
denna fråga senare.
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
– det kostnadseffektiva trädbränslet!

019-21 78 80 • www.agrobransle.se
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Det fanns en bred enighet om
att det krävs mer kunskap och
tydligare spelregler för fortsatt
torvanvändning. Olof Johansson
vår torvutredare fick möjlighet
att lämna synpunkter inför Torvutredningens slutspurt.
Utredningen planeras överlämnas till Näringsdepartementet i mitten av oktober. Vi har
från branschens sida en förhoppning om att vi skall kunna uppnå en bred enighet om torvens
framtida roll i ett uthålligt energisystem.
Vi kommer att lägga ut en
summering av konferensen på
vår hemsida inom kort.
Magnus Brandel
VD STPF

Silve Piejko,
Hotab

Mats Granstrand,
Järnforsen

Håkan Magnusson,
Järnforsen
Agneta Sporrong,
Saxlund
Martin Östlind,
KMW

Lars Olof Larsson,
Zander &
Ingeström

Magnus Karlsson,
Hotab

SBCA - Ny branchförening under bildande

S

wedish Bioenergy Combustion Association,
SBCA, är namnet på den branschförening
som initierades på ett möte den 2 juli i
Stockholm.
Avsikten är att samla tillverkare och marknadsförare av industriell förbränningsutrustning, något
som kan utläsas som anläggningar större än villasegmentet.

Ett skäl av flera till bildandet är att försöka få tillstånd mer samordnade beställarkrav, vilket bl a
skulle resultera i bättre ekonomi för såväl köpare
som leverantörer. Ett annat skäl är att utgöra remissorgan för branschen i såväl Sverige som internationellt. Inte minst viktigt är det standardiseringsarbete som pågår internationellt.
Lennart Ljungblom

www.bioenergyinternational.com
Bioenergiguiden

FutureLab ®

BRÄNSLEN

En komplett lösning.
ÅTERVINNING

LOGISTIK

KROSSNING

SORTERING

FÖRBRÄNNING

IQR arbetar med återvinning,
materialhantering och energiutveckling i hela Europa. Vi samarbetar idag med regeringsorgan,
myndigheter och privata bolag.

Läs mer på www.iqr.se

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Nedre Långvinkelsgatan 17, 252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 20 10, Fax: 042-24 20 11, E-post: brockmann@telia.com

EKAB
RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

Energikross i Västerås AB
Box 319, 721 07 Västerås
e-post: info@energikross.se
Tel: 021 - 12 40 15 Fax: 021 - 12 43 47
www.energikross.se

Sveriges ledande tillverkare av
pellets och briketter

Träpellets

Levererar till alla slag av
fastigheter
Hyreshus · Bostadsrättsföreningar · Kommunala
servicebyggnader · Skolor · Villor
· Missionshus/kyrkor ·
Fastigheter utanför tätorter ·
Även färdig värme

God kvalité och
lång erfarenhet är
våra kännetecken.

SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna
Tel 036-38 78 70. Fax 036-38 78 90
E-post: info@brikettenergi.se

Tel: 0611-244 26 Fax: 0611-191 22 www.bionorr.com

www.brikettenergi.se
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