Konferensrapporter
Sven Börjesson vår samtalsledare, Thomas Korsfeldt Energimyndigheten, Nils-Göran Holmqvist
riksdagsledamot, Olof Johansson torvutredare och
Anna-Lena Rosengardten huvudsekreterare i
Miljöbalkskommittén.

Torvens dag i Stockholm
den 18 mars

S

venska torvproducentför
eningen anordnar konfe
renser ett par gånger om
året. Temat för konferensen den
18 mars var torvförsörjning och
energiplanering. I centrum stod
Olof Johanssons torvutredning.
En av de viktigaste frågorna som
diskuterades var torvförsörjningsområden.
Med utgångspunkt i Olof Johanssons utredning berättade

Dag Fredriksson från SGU om
hur torvförsörjningsområden
som en modell för att undvika
och hantera konflikter i samband
med torvhantering. Ulf Alexandersson som är stadsarkitekt i
Härjedalens kommun är övertygad om att den byråkratiska processen kring torv måste förenklas. Tillsammans med länsstyrelsen borde det gå att hitta områden där vi varsamt kan utnyttja
naturresurser som torv. Torv är
viktig ur sysselsättningssynpunkt
för en liten ort som Sveg. Torvens framtid är viktig för både sysselsättning och ur ett energiperspektiv.
Förena naturvård
och torv
Om hur man kan bruka natur
utan att förbruka den talade Jan
Danielsson från SVT:s naturprogram. Det finns starka band mellan torv och människa, torv är en
viktigt del av den svenska naturen. Jan Danielsson poängterar
att återställning av torvtäkter
måste ske enligt varje specifika
områdes speciella förutsättningar. Om det sker finns det stora
möjligheter att förena torv med
biologisk mångfald. Om hur
man kan förena naturvård och
torv talade också Lars-Erik Liljelund på Naturvårdsverket. Riksobjekten för naturvård och friluftsliv utvärderas nu och det
finns en tendens att arealen för
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Jan Danielsson ser ut
över Stockholm

Hovmästaren på Operaterrassen
serverade dryck för mingel.

Lotta Persson,
Kraka visade
upp sin kollektion i torvtextil.

whisky från Mackmyra.

Bertil Leijding, SCA Forest Products, provar

Ett forum där företrädare för motstående intressen kan
träffas och diskutera kring torv och
energiplanering
behövs, det var det
många
som
var
eniga om som deltog i Svenska torvproducentföreningens
konferens om torvförsörjning & energiplanering och den efterföljande vårfesten på
Operaterrassen den 18
mars.
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Torv har ett brett användningsområde. Här blommor i en torvrabatt som
visades på Operaterrassen.
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