Ny bioenergiaktör

Hook i Småland är
platsen för en av de
nyaste
pelletsfabrikerna.

Pellets från Vida
Energi

D

är har den expanderande sågverksgruppen,
numera Sveriges största, Vida skogs, delägda bolag
Wisswood startat pelletstillverkning med en press från Sprout
Matador. På plats finns också en
säckningsanlägning från Fisker,
tidigare Fiskerpakkemaskiner.
Andre delägare är den tidigare
huvudägaren Lars Gunnar Wiss.
Råvaran för pelleltstillverkningen är torr spån och avskilt
damm från den huvudsakliga
tillverkningen spånbalar för
häststallar.
Då spånet för dessa balar
dammsiktas mycket noggrannt
för att undivka dammproblem i
stallarna fick man ett problem vad göra med det avskilda dammet. Lösningen var nära, pelletstillverkning .
Nyligen hade Vida skog dessutom startat dotterföretaget Vida
Energi med uppgift att utveckla
marknaden för koncernens biprodukter samt att också utveckla avsättning av skogsbränsle direkt till kund. För detta ändamål
rekryterades Lars Göran Harrysson, tidigare Såbi, till Vida Energi som vd.
Pelletsanläggningen har en årskapacitet på 27 000 ton. Det
finns ingen installerad tork. Orsaken är att det fins en stor råvarubas i spånleveranser från från
koncernens sju sågverk.
– Vi klarar oss bra utan tork
och producerar pellets med
mycket hög kvalitet, säger Lars
Gunnar Wiss.
Han visar upp tabellunderlag
från en privat kund som för mycket noggrann statistik över energibehov och pelletsåtgång och
– Där ser man tydligt att när
kunden bytte pelletsleverantör
gick förbrukningen ner på grund
vår högre pelletskvalité, menar
Lars Gunnar Wiss.
Lars Göran Harrysson kompletterar budskapet lite grand.
– Det är klart att hade vi haft
en tork skulle vår produktion bli

ännnu smidigare, idag kan vi inte
parera fukthaltskilldnader i råvaran så enkelt. Å andra sidan åtgår
det också energi att driva en tork.
All producerad pellets säckas i
16 kilos säckar i en anläggning
från danska Fisker som också har
levererat spån till balningsanläggningen.
Hälften av den hitills producerade pelletsen har köpts av Statoil. Statoil är mycket aktiva på
den svenska pelletsmarknaden
med egen fabrik och ensamleverantör av all pellets som tillverkas
i Mellanskogs anläggningar.
Den del av pelletsen som Vida
Energi ej säljer till Statoil, levereras lokalt, samt till Danmark.
Text och bild Lennart Ljungblom

Inkommande råvara vägs och hanteras med informationssystem från
SDC.

Lars Göran Harrysson, vd för
Vida Energi AB, företaget i Vida
gruppen som svarar för all energihandel pellets såväl som bränslen från sågverken och från skogen.

Danska Fisker har levererat såväl
säckningssystemet för pellets som
balningssystemet för spån.

Den avancerade sikten skiljer damm från spån. Lars Gunnar Wiss vd Wisswood.
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