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Viktigt med vård av torvmark efter täkt

E

n varm sommar håller
förhoppningsvis på att gå
över i en varm höst - det
påminner om förra året. Ett problem har dock varit den höga
luftfuktigheten och många kraftiga regn som har försvårat torvskörden.
Förra året var ett bra torvår
med en produktion av 2,9 miljoner kubikmeter energitorv och
1,8 miljoner kubikmeter odlingstorv. Produktionen av odlingstorv torde vara större än något tidigare år. Energitorvproduktionen ligger däremot efter
1997 års produktion som uppgick till 3,4 miljoner kubikmeter.
Gå gärna in på vår hemsida
och studera statistiken närmare
www.torvproducenterna.se

Som vi aviserade i förra numret av Bioenergi har utredningen
om utsläppsrätter FlexMex 2 avlämnat sitt betänkande under
sommaren. En majoritet i utredningen föreslår att torv skall behandlas på ett med biobränslen
likvärdigt sätt och således inte
ingå i systemet med utsläppsrätter. Endast ett parti - miljöpartiet - har i utredningen reserverat
sig mot förslaget. Utredningen
redovisar i princip samma argument för förslaget som riksdagen
gjorde i beslutet att torv skulle
föras till elcertifikatsystemet,
nämligen miljömässiga och att
ökad torvanvändning innebär att
användningen av fossila bränslen
minskar. Näringsdepartementet
har nyligen i en särskild prome-

moria presenterat sitt förslag rörande hur torv skall infogas i ett
system med elcertifikat. Enligt
riksdagens beslut skall regeringen återkomma till riksdagen med
ett förslag om att infoga torv i elcertifikatssystemet senast i höstens budgetproposition. Frågan
är dock inte slutligt avgjord eftersom frågan om torv och certifikat måste godkännas av EUkommissionen.
För några veckor sedan genomförde torvproducentföreningen en workshop rörande vård
och hävd av torvmark efter täkt.
Grunden för mötet var att torvbranschen i Torvutredningen
hade utlovat att man skulle pröva frågan om bildandet av en
fond för vård och hävd av torv-
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mark efter det att torvproduktionen avslutats.
Cirka 20 personer hade anmält sig representerande förutom
branschen, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, markägarna, Våtmarksfonden och Sveriges Ornitologiska Förening.
Vi kom fram till att det finns
en betydande potential i att i vissa fall hävda och vårda efterbehandlad torvtäkt i form av våtmark. Det finns många täkter
där efterbehandling är nära förestående. Det kan därför i många
fall berika den biologiska mångfalden. En sammanfattning av
konferensen i form av ett Förnybart finns på vår hemsida!
Magnus Brandel, VD Svenska
Torvproducentföreningen
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