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Fortsatt spännande

E

n ny och spännande vår
väntar oss i torvbran
schen – vid sidan om den
självklara frågan om hur vädret
blir är det många frågor som nu
finns på dagordningen – riksdagens beslut om att torv skall
komma i åtnjutande av elcertifikat skall anmälas till EU i Bryssel. Vi väntar också på att utredningen om Flexibla Mekanismer
skall redovisa sina förslag rörande utsläppsrätter.
Skattenedsättningskommittén framlade nyligen sitt betänkande. Det är således stora och
tunga beslut som berör torv som
kommer att fattas framöver. Vi
kommer också mer än tidigare
att behöva rikta vår information

mot Bryssel. Samtidigt kommer
självfallet det faktum att torv och
användningen av torv blir mer
uppmärksammat kräva en förbättrad information till såväl allmänheten som till beslutsfattarna. Vi funderar på att följa upp
vår Hjortronbok med torvfakta
med utgångspunkt i de fyra ramvillkor för torvbranschen som vi
formulerade förra året.
Vi arbetar också med uppföljningen av Torvutredningen och
planerar fortsatta insatser rörande en fond för vård och hävd av
våtmarker som vi redovisade till
torvutredaren Olof Johansson.
Vidare är frågan om torvförsörjningsområden något som kommer upp på tapeten – förslaget

innebär att SGU skall peka ut
områden där det finns torv och
dit man kan styra framtida torvutvinning. Metoden skall leda
till att konflikterna med olika
konkurrerande intressen kan
hanteras tidigt i processen och att
det därför skall bli ett smidigt sätt
att arbeta. Själv tror jag att om denna metod fungerar kan det utgöra
modell för hur man även kan hantera andra verksamheter som tar i
anspråk mark och vatten.
Vi planerar från torvbranschens sida en exkursion till norra Uppland i slutet av augusti för
att ge en bild av olika torvmarkstyper. Torvmarker kan ju se ut
på många olika sätt, det kan vara
allt från en öppen myr till en di-
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60

kad skogsmark där det enda som
säger att det finns torv är att det
gungar under fötterna. Vi genomför denna exkursion tillsammans med bl.a. SLU, Uppsala
universitet, SGU och Råsjö Torv
AB. Själva programmet finns på
vår hemsida och Ni som är intresserade av att veta mer om exkursionen och kanske också vill
deltaga kan Ni höra av Er till undertecknad. Antalet deltagare är
begränsat så vi kan inte garantera att alla intresserade kan komma med.
Som en bilaga till detta nummer av Bioenergi finns vårt senaste Nyhetsbrev Förnybart. Vi
fortsätter där att ge en bild av
torvbruket och de möjligheter
som torv har att medverka till ett
hållbart energisystem i Sverige.
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