1:st World Conference
for Pellets - en SUCCÉ !!!

P

elletsintresset i världen
växer i rasande fart och
Sverige är i dag världsledande – det visade vi på världskonferensen då 317 pelletsintresserade människor från hela världen samlades för tre intensiva
dagar med pellets.
Den imponerande bredden på
deltagandet kan beskrivas med
att 124 deltagare kom från
Sverige, 50 från de övriga Nordiska länderna, 106 från de Europeiska länder Tyskland, Holland, Frankrike, England, Wales,
Scotland, Irland, Nordirland,
Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, Portugal, Slovakien, Slovenien, Polen, Estland, Letland,
Litauen, Ryssland, Ukraina och
Bulgarien. Utanför Europa kom
37 deltagare från USA, Canada,
Japan, Kina, Thailand, Nya Zealand och Uruguay.
Utställningen
Utställningen i samband med
konferensen samlade 20 företag
från Sverige, ett företag från
USA, ett från China och tre från
Austria och ett från Danmark.
Posters visade främst olika forskningsprojekt från olika länder.
Studieresorna
Efter konferensdagarna deltog
78 personer från 22 länder i tre
olika studieturer från en till tre
dagar med olika besök som visade bredden på användningen av
pellets i Sverige.
Två trevliga kvällsarrangemang lockade ca 170 deltagare
per evenemang. Första kvällen
visade vi upp Wasamuseét med
lätt vickning och svenska sånger
till maten. Visningen av Wasa
imponerde på många och kvällen
lockade till många samtal och
nya kontakter knöts.
Andra kvällen visade vi upp
Stockholm från vattnet. På en
gammal renoverad fin skärgårdsbåt avnjöts god mat och svensk
jazz av bästa bioenergimärke.
Under hela konferensen visade

Stockholm upp ett härligt sommarväder som hjälpte till att förgylla dessa dagar som satte spår
hos alla deltagare.
I täten
Under dessa dagar har Sverige
äntligen fått visa att vi ligger i täten på utveckling av pellets som
ett bra nytt bränslealternativ.
Med 20 års erfarenhet och med
en bredd från småhuset till 100
MW pannan, är det inget land
som kan visa upp något liknande.
Nu gäller det att förvalta detta försprång och satsa på exportmarknaden för svenska produkter och svenskt kunnande.
Nordamerika
USA/Canada har nu också tagit
upp handsken och planerar nu
för nästa världskonferens under
2004. Pellets kommer att bli ett
stort bränslealternativ i en snar
framtid över hela världen.
Forskningsfronten
Sverige måste också ta chansen
att leda forskningen kring pellets
som bränslesystem. Svebio och
undertecknad har tidigare, 1995,
skissat på ett nytt forskningsprogram för pellets där flera viktiga
områden behöver fördjupas och
utvecklas vidare.
Grunden är lagd genom de senaste årens många forskningsprojekt som genomförts i Sverige. På
Världskonferensen presenterades
flera av dessa forskningsprojekt
för forskare från ett flertal länder
i ett särskilt arrangemang utformat av SLU. Forskningssessionen
presenterades i Bioenrgi nr 5.
Det samarbete som redan
finns mellan svenska forskare
måste nu fördjupas och många
fler europeiska och internationella pelletsprojekt kan då hjälpa till
att utöka marknaden för detta
fina bränsle samtidigt som den
globala miljön gynnas.
Jan Erik Dahlström
19:e året med pellets och lika
övertygad

Några bilder som lite förmedlar den bredd som fanns i arrangemanget.
Invigning och konferenssal, kinesisk pelletsköksspis, del av
posterutställning, grotpellets från Canada, svensk - japansk förbrödring
respektive pelletsproducenter i diskussion och nederst kontrolleras den
nya pelletskartan bredvid ett orginellt lager för pellets från Tyskland.
Fotografer är Martina Sumenjak och Lennart Ljungblom
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