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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.
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