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Ny departementsgrupp för torv

T

orvåret 2004 var ett ganska normalt år från produktionssynpunkt med
blott marginellt mindre produktion än år 2003. En tydlig trend
är att produktionen av växttorv
tenderar att öka år från år. Torvproduktionen finns nu inlagd på
vår hemsida.
Den europeiska torvbranschen
har inlett ett samarbete och skapat en egen organisation med
säte i Bryssel som heter European Peat And Growing Media
Association, EPAGMA.
Avsikten är att bedriva ett aktivt förebyggande arbete för att
tidigt bedöma olika initiativ från
EU som kan påverka torvbranschen och vid behov vidta åtgärder. Det är ju ofta mycket lätta-

re att påverka Bryssel om man
kommer in tidigt i processen.
Sverige representeras av Råsjö
Torv AB och undertecknad representerar Råsjö Torv AB i
gruppens exekutivkommitté.
Mer information kommer
inom kort på www.epagma.org.
Kampanjen Svensk Torvs huvudmän har genomfört en utvärdering. En slutsats var att det är
viktigt att driva kampanjen vidare. En annan var att det är mycket svårt att förutsäga politiska
processer och vad som händer i
riksdag och regering.
Samtidigt händer en del inom
energipolitiken med koppling till
torv. I den uppgörelse mellan sc-v om att ta Barsebäck 2 ur drift
den 4 oktober 2004 återfinns en

skrivning rörande torv som innebär att torven har en viktig roll
att fylla för att vidareutveckla användningen av kraftvärme och
därmed omställningen av energisystemet.
Regeringen beslutade den 14
oktober att tillsätta en särskild
arbetsgrupp för fortsatt strategi
för torvens del i energisystemet.
Arbetsgruppen kommer att ledas
och drivas av tjänstemän från
Näringsdepartementet och dessutom kommer tjänstemän från
Miljö- och Finansdepartementet
att deltaga. Gruppen som inte
har några särskilda direktiv skall
vara färdig med sitt arbete vid
årsskiftet.
Vilka konsekvenser dessa initiativ får för torvbranschen kan

man inte med större säkerhet
uttala sig om i dag. Vår linje har
dock varit och kommer att förbli
att vi skall sträva efter att få torv
behandlat på samma sätt som
trädbränslen vad gäller skatter
och avgifter. Vi kommer därför
att driva frågan att torv skall finnas kvar i systemet med elcertifikat och tas ur systemet med utsläppshandel. Hur detta i praktiken skall ske är svårt att säga - vi
kan dock konstatera att regeringen vill ha en strategi för torvens
del i energisystemet och att vi har
en roll i omställningen av energisystemet vilket i sig är positivt.
Vi får säga som vi brukar säga den som lever får se.
Magnus Brandel
VD STPF

BRÄNSLEN

Bioenergiguiden
PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.

CPM/Amsterdam B.V.
Diestelweg 89
NL-1031 HD Amsterdam,
Nederländerna
Tel: +31 20 49 46 111
Fax: +31 20 636 42 94

www.fbp.se

Bengt Nilsson AB
Glimmervägen 23, S-653 50 Karlstad
Tel: +46-(0)54-53 69 87
Mob: +46-(0)70-333 97 87
Fax: +46-(0)54-53 18 43
E-mail: bengt.nilsson@fbp.se

Processutrustning –
pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer,
elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning,
cellmatare m.m.
Bühler AB
Drottninggatan 1D • 212 11 Malmö
Tel. 040 - 24 59 00 • Fax. 040 - 24 59 90 • www.buhler.se
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Amandus Kahl GmbH & Co
www.akahl.de

Tel: 031-292040
Fax: 031-291156

www.rcprocess.se

SPC

Sweden Power Chippers AB

Vi levererar:
- Kompletta lösningar
- Kringutrustning

Svensktillverkade

Pelletpressar
- För småskalig
tillverkning av pellets
Kontakta oss:
Sweden Power Chippers AB
Skaraborgsvägen 35E, 506 30 Borås
Tel: 033-23 97 90, Fax: 033-23 97 91
Hemsida: www.pelletpress.com
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