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Utredningen klar

I

början av november över
lämnade regeringens torvut
redare Olof Johansson sitt
betänkande Uthållig användning
av torv till Näringsdepartementet. Vi presenterar utredningen
och synpunkter från riksdagsledamöter och torvbranschen i nyhetsbrevet Förnybart som bifogas
detta nummer av Bionenergi.
Genom
Torvutredningen
finns det äntligen förutsättningar att skapa klara och långsiktiga
riktlinjer för torvbranschen. Det
bör innebära att torv och trädbränsle tillsammans kan spela en
viktig roll för att förverkliga målen med ett uthålligt energisystem. Tre gånger har energitorv
introducerats under 1900-talet

och det var i samband med allvarliga försörjningskriser, nämligen första och andra världskriget
samt oljekriserna i slutet av
1970-talet. Två gånger har torven försvunnit efter det att vi glidit in i fredstider.
Det förefaller nu som vi genom torvutredningen har brutit
trenden och är på väg att få torv
accepterat som ett värdefullt energislag även i fredstid – kris- och
krigsstämpeln är med andra ord
på väg att suddas ut. Vi bör dock
vara medvetna om att detta
”bara” är Torvutredarens förslag
- för att förverkliga utredningens
förslag krävs att regering och
riksdag fogar in torv i det system
för elcertifikat som Torvutred-

ningen föreslår. Vår uppgift från
torvbranschens sida blir därför
att oförtrutet fortsätta vårt arbete med att få torv accepterat som
ett uthålligt bränsle på det sätt
Torvutredningen föreslår.
En annan fråga som vi mer
och mer uppmärksammar är hur
vi långsiktigt skall kunna klara av
försörjningen med torv. Utredningen föreslår att särskilda torvförsörjningsområden skall pekas
ut. Utredningen anger som mål
att vi skall precisera torvförsörjningsområden som motsvarar en
fördubbling av den nuvarande
torvbrukningsarealen om ca 10
000 ha.
Denna fråga är inte helt enkel
eftersom lagstiftningen gör det
svårt att få våra intressen fullt ut
vägda mot andra nationella in-

Bioenergiguiden

tressen vid prövning enligt Torvlagen och Miljöbalken. Torvutredningen skrev till den sittande
Miljöbalkskommittén i denna
fråga och vi har löpande haft
kontakt med denna. Kommittén
kommer att särskilt belysa behovet av specialregler rörande täktprövning i Miljöbalken i sitt slutbetänkande som kommer om
cirka ett år.
För att få främst dessa lagstiftningsfrågor diskuterade kommer
vi att anordna ett seminarium i
Stockholm den 12 mars 2003.
Fotnot:
Utredningen Uthållig användning av torv SOU 2002:100 finns
på
regeringens
hemsida
www.regeringen.se under näringsdepartementet
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

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

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

TRÄBRIKETTER

ÅTERVINNINGSFLIS

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

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

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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