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onferensen är genomförd och överstånden och det är tid för
eftertanke. Under planeringsfasen, som började för drygt två
år sedan, har man obegränsade möjligheter att diskutera
olika idéer. Även om syfte och mål är noga genomtänkta och formulerade är ändå frihetsgraden för val av metoder att nå dit mycket stor.
Syftet med att anordna denna världskonferens var och är att öka
medvetenheten om bioenergins möjligheter att ge ett omfattande bidrag till en bättre miljö (lokalt och regionalt), ett bättre klimat (globalt förstås) och ett uthålligt energisystem (i synnerhet nu när vi kan
se slutet på olje- och naturgastillgångarna). Men inte bara detta utan
också visa de socioekonomiska fördelarna som ökade arbetstillfällen
(i sysselsättningssvaga regioner), integrationer i den tekniska försörjningen (avloppsrening, avfallshantering, olika typer av kretslopp, erosionshinder, filter, mm), minskat importbehov (i länder med svag
bytesbalans) industriella integrationer (med skogsindustrin, skogsbruket, jordbruksnäringen, mm).
Ytterligare ett syfte med konferensen: Vi har från Svebios sida
under de senaste åren aktivt jobbat med att föra ut våra medlemmars
kunnande och produkter på en internationell marknad. Nu var det
dags att ordna en egen uppvisning. Inte bara i form av en mässa utan
också visa att bioenergin redan är kommersiell och finns i ett otal applikationer i full drift. Det var så uttrycket ”Taking you from knowhow to show-how” myntades.
Målet formulerades som att alla deltagare skulle få möjlighet att med
alla sinnen uppleva bioenergibranschen, få en ”aha- upplevelse”, se
att det är möjligt och därför förstå hur en konvertering till ett hållbart system skall gå till på hemmaplan. De skulle åka tillbaka hem
fyllda av en lust att agera ”doers” i en större omfattning än vad de
gjort förut. Och detta även om de kom från Sverige. Presentationer,
utställning, studiebesök och diskussioner med andra deltagare skulle ha en omfattning och en bredd, så att alla deltagare skulle få något extra och våra företag göra affärer.
Eftersom ambitionen formulerad på detta sätt sattes så högt, blev
frihetsgraderna i metodikval i stället för omfattande endast att hela
paletten valdes. Ämnesvalet för konferensen blev ett smörgåsbord
av hela kedjan från råvara till aska. Utställningen/mässan likaså. Möjligen skulle den småskaliga utrustningsmarknaden ha exponerats
mera. Detta saknades enligt många.
Studiebesöken/exkursionerna spände också över hela kedjan. Det är
ju det som är Sveriges adelsmärke på bioenergiområdet. Vi kan ju
som enda land i världen visa upp allt. Här är ju inte smörgåsbordet
något problem, eftersom deltagarna måste välja och inte behöver påtvingas något, de inte är intresserade av. Alla kommentarer, från EUkommissionens representanter, andra organisationer och till enskilda deltagare, gick ut på att det verkligen är nödvändigt att visa upp
goda exempel och därmed vårt koncept ”genialt”. Vi har under så
lång tid snackat om möjligheter och olika kvoter av förnybara energikällors utnyttjande, men inte kunnat visa hur det ska gå till förrän
nu.

Vid sidan av konferensens huvudsession hade vi en vetenskaplig del
och en posterutställning. De båda sessionernas presentationer var
genomgående av hög kvalitet en bra internationell spridning och vi
fick mycket positiv kritik för detta. Däremot var posterutställningen på tok för liten. Kvaliteten var det inte något fel på, men antalet
borde åtminstone ha 10-dubblats. Där måste vi bättra oss till en
annan gång.
Samarbetet med Elmia och uppdelningen av arbetsuppgifter mellan
oss har i stort sett flutit bra. Jag ser därför inga problem att fortsätta
arbetet med en andra konferens år 2006. Men innan vi bestämmer
oss ska vi noga analysera WB 2004. Vi har redan identifierat ett antal
saker som kan förbättras. Från detaljer till större principiella delar
och områden. En total analys ska vi ha färdig före midsommar. Marknadsföring och timing måste förbättras. 263 registrerade konferensdeltagare borde varit dubbelt så många. 34 länder var representerade och det är bra, 88 svenskar borde ha varit 3-4 gånger så många.
Vi kan ju jämföra med den nordiska bioenergikonferensen i Jyväskylä i september 2003. Den samlade 650 deltagare varav 350 finska.
Som framgår av den här beskrivningen var kvaliteten bra. Av många
beskrevs hela evenemanget som en succé. Alla inblandade studiebesöksvärdar ska ha mycket beröm för det sätt de ställde upp på. Liksom alla andra som lagt ner sin själ i presentationer och posters. Utställningen var påkostad, intressant och informativ. 77 företag från
13 länder är inte dåligt. Dessutom gjorde man enligt spridda kommentarer affärer, vilket ju är meningen och därför glädjande. Jag vill
också tacka alla arrangörer. Som sagt Elmia är på det här området
proffs, och det syntes på många sätt. Vi på Svebio är väl inte proffs
på samma sätt, men mycket kan kompenseras genom ett starkt engagemang, och det har vår personal verkligen visat upp. Arbetstiden
har ofta inte räckt till under normal tid och jag har känt mig som en
slavdrivare. Men humöret har alltid varit på topp med inslag av galghumor, och alla pusselbitarna hamnade på plats. På Kastrup, Landvetter och Arlanda fanns bussarna där de skulle vara, med guider, och
konferensdeltagarna fick därför redan i förväg bekanta sig med den
svenska bioenergin, naturen och kulturen och dessutom få en billig
resa till Jönköping. Och vid konferensstart rasslade alla kugghjulen
igång och allt fungerade. Fantastiskt, vilken känsla! Detta ska vårt
kansli ha all heder av och jag hoppas med detta kunna förmedla lite
av kvaliteten på det gäng, som utgör vår kanslipersonal och som
medlemmarna i Svebio har förmånen att få använda sig av.
Vardagsproblem
Sedan förra numret har allt fungerat bra med min pelletsanläggning.
Det enda som har hänt är att sotaren varit på besök. Det går till så
att jag ger nyckeln till en granne, ställer fram stegen, stänger av pannan på morgonen och startar den på kvällen när jag kommer hem. I
övrigt sköter han allt själv.
Många Svebiohälsningar
Kent Nyström
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