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Har torven någon framtid?

D

en 22 april överlämnade regeringen till EUkommissionen i Bryssel den svenska allokeringsplanen
för tilldelning av utsläppsrätter
från den 1 januari 2005. Från ett
torvperspektiv är det inte någon
upplyftande läsning. I dag används cirka 4 TWh torv per år i
olika energianläggningar för produktion av el och värme. Utgångspunkten för beräknandet
av utsläppsrätter för befintliga
anläggningar är koldioxidutsläppen 1998-2001. Av väderskäl var
dessa år de sämsta torvproduktionsåren under senaste 10 åren.
År 1998 var extremt dåligt med
en produktion som motsvarande
endast drygt 10 procent av produktionen år 1997. Energibran-

schen får för befintliga anläggningar endast 80 procent tilldelning av det genomsnittliga utsläppen. Baserat på torvanvändningen under dessa år kan man
säga att tilldelningen av utsläppsrätter kommer att motsvara en
torvanvändning av 2,5 TWh/år
år under 2005-2007.
Det som gör det extra problematiskt för torvbranschen är att
utsläppshandelssystemet inledningsvis endast beaktar utsläppen av koldioxid och inte ser torvanvändningen ur ett livscykelperspektiv. Det gäller bl.a. att
beräkna minskning av metangasavgång vid dikning och upptag
av kol vid efterbehandling. Ser
man ur det perspektivet blir den
samlade växthusgaseffekten lik-

nande som trädbränslen vilket
åsatts emissionsfaktorn noll EUs
handelssystem.
Till saken hör också att importen av energitorv för närvarande
uppgår till mer än 1 TWh och
ökar. Det beror i stor utsträckning på att vi inte i Sverige har
kunnat hålla jämna steg med värmeverkens insikt om torvens betydelse som komplement till
trädbränslen i pannorna. Förbränningsegenskaperna är goda
vid sameldning, ökar effektiviteten i pannorna etc. Vidare sätter
energianvändarna värde på att
det finns ett utbud av olika biobränslen på marknaden.
Samtidigt förs nu också diskussioner om att vi borde lämna
systemet med el-certifikat, riks-

dagen fattade beslut om att torv
skall ingå i certifikatssystemet så
sent som i januari i år! Visserligen
ger endast certifikaten en mycket begränsad kompensation för
att neutralisera effekterna av utsläppshandeln men det skulle
sända helt fel signaler till marknaden om man lyfte ut torven ur
certifikatssystemet.
Branschen samlar sig nu inför
höstens fortsatta diskussioner om
torvens framtid. Vi känner att vi
har ett stöd i riksdagen för att
bevara svensk torvindustri från
exempelvis kristdemokraterna
och centerpartiet. Socialdemokraterna i näringsutskottet uttalade sig till miljö- och jordbruksutskottet för att regeringen måste vidta åtgärder om resultatet av
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handelssystemet omkullkastar
torvens möjligheter att konkurrera som bränsle. Ångpanneföreningen håller just nu på uppdrag av STPF att ta fram en
konsekvensbeskrivning som mer
i detalj kommer att beskriva konsekvenserna av att torven omfattas av utsläppshandelssystemet.
Konsekvensbeskrivningen kommer att bli färdig efter midsommar.
Statens
energimyndighet
STEM har på regeringens uppdrag utrett torven framtida roll
och därvid studerat olika alternativa möjligheter att stödja svensk
torvproduktion. Man studerar
exempelvis stöd baserat på torvens klimatpåverkan eller ett allmänt produktionsstöd till miljöanpassat torvbruk. Vi tror att det
blir svårt att i praktiken införa
sådana stödsystem eftersom de är
tekniskt komplicerade och dessutom känner vi tvekan inför om
sådana stödformer accepteras i
Bryssel. Sannolikt kommer inte
länder som importerar torv till

oss – Finland, Estland, Storbritannien och Vitryssland – att stillatigande se på hur svenska staten
stöder svensk torvindustri. Flera
av dessa länder är också EUmedlemmar. Till detta kommer
att STEMs förslag riktas till producenterna av torv medan certifikats- och handelssystemet riktas mot användarna av torv.
Vi menar från branschens sida
att det kan finnas anledning att
fortsätta studera möjligheterna
att stödja svensk torvindustri
men eftersom systemet med utsläppsrätter kommer att införas
redan från den 1 januari 2005
krävs snabba åtgärder. Vi har
därför föreslagit att användning
av torv främst vid sameldning
med biobränslen skall ges ett
tidsbegränsat undantag (s.k. opt
out enligt 27 artikeln i EUs handelsdirektiv) från den 1 januari
och tre år framåt. Vi har samtidigt
noterat att den sk. Flex Mex 2-utredningen i sitt senaste delbetänkande föreslår att man mer generellt skall utreda frågan om opt-

out. Det vore inte orimligt om ett
tidsbegränsat ”opt out” kunde
prövas av Flex Mex-utredningen.
Vi kommer parallellt att arbeta vidare med forskningsfrågorna
i syfte att få fram underlag som
belyser olika ramvillkor för ett
hållbart svenskt torvbruk. Det
gäller bl.a. den tidigare omnämnda analysen över torvbrukets totala växthusgaspåverkan.
Ett särskilt forskningsprogram
håller just nu på att tas fram tillsammans med Stiftelsen Svensk

Torvforskning. Vi tror att nivån
11-12 TWh energitorv kan vara
en rimlig långsiktig nivå för
framtiden vilket gör att torven
även långsiktigt kommer att fylla
rollen som ett begränsat men ändå
viktigt komplement till trädbränslena. Vi studerar också hur vi kan
miljöanpassa torvbruket ytterligare genom mer medvetna satsningar på efterbehandling. Det kan få
positiva effekter på den biologiska
mångfalden och klimatet.
fortsättning på sidan 58

Bild

De som använder torv idag har fått utläppsrätter motsvarande cirka
2,5 TWh jämfört med nuvarande användningen på 4 TWh per år.
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Bioenergi i styrelserummen?

D

ivisioner och dotterbolag som sysslar med
bioenergi i skogsnäringens industrikoncerner har
nu levt på nåder i några decennier.
De anses ofta vara bemannade med idealister och entusiaster
utan sinne för årets resultaträkning. Det enda som noteras i

koncernstyrelsen är att lönsamheten är svag för bioenergiproduktion men att den kan behövas som ett hjälpverktyg för anskaffning av industrived och som
en inmutning i en marknad som
kanske är oundviklig på lite sikt.
Vi som arbetar med bioenergi
tror oss nu skönja ett växande intresse i koncernstyrelserna för vår

verksamhet. Detta mycket tack
vare den gröna elkraften dels därför att den ger skogskoncernerna
inkomster och dels därför att elförsörjningen länge varit en hjärtefråga för skogsindustrin.
Lika viktig som elen är för fabrikerna är traktorernas och lastbilarnas drivmedel för råvaruförsörjningen. När diesel, bensin

och gas blir en knapp och dyr
resurs behöver vi utvecklad beredskap för alternativa drivmedel. Vi har uppskattningsvis ett
eller två årtionden på oss för att
utveckla denna beredskap. Det
kräver tyngre investeringar än
vad bränslesektorn behövt.

fortsättning från sidan 57
Värdet av inhemska bränslen
eller bränslen som produceras i
vårt närområdet tenderar att öka
i samband med oron på världens
energimarknader. Den svenska
torvbranschen skapar också uppemot 1 200 årsarbeten kanske
särskilt i glesbygdsområden vilka

kan komma att äventyras om regeringens beslut om fördelning
av utsläppsrätter genomförs.
Den svenska torvbranschen
behöver långsiktiga riktlinjer eller i vart fall en regering och riksdag som ger samma svar på frågan om vi skall satsa vidare på

torv eller inte. Det finns ingen
bransch som under sådana omständigheter som torven nu upplever vågar satsa långsiktigt. Vi
har anledning att tro att systemet
med utsläppshandel, om det får
effekter fullt ut, för torven kommer att innebära sådana konse-

kvenser för den svenska energitorvindustrin att man kan ifrågasätta om den kommer att klara
sig efter den 1 januari 2005.

Sven Hogfors

Magnus Brandel
VD Svenska
torvproducentföreningen
Bioenergiguiden
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En komplett lösning.
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IQR arbetar med återvinning,
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Sveriges ledande tillverkare av
pellets och briketter

Vi är ledande leverantör av

TRÄPELLETS

Levererar till alla slag av
fastigheter
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God kvalité och lång erfarenhet
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