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med andra europeiska
Skogen räcker jämförelse
länder är Sverige ovanligt väl för-

V

ad skogen räcker till
tycks vara ett ämne som
inte upphör att vara aktuellt. Under våren har en SLUutredning kämpat med frågeställningen. Utredningen presenterar många intressanta infallsvinklar och resonemang men
lyckas knappast med pedagogiken att utifrån det stora underlagsmaterialet i SKA 99, SKA 03
och i SLU:s bearbetningar göra
de skogliga möjligheterna lättsmälta för skogsnäring och energibransch. Det är synd.
Mera lättillgängligt är då det
PM ”Skogen Räcker” som
Skogsindustrin gick ut med i
mitten av oktober. Skogsägarrörelsen och Skogforsk presentera-

de i mitten av juni sin version på
samma tema nämligen att skogen kan avkasta mer både till industrin och energibranschen om
möjligheterna tas till vara på ett
vettigt sätt.
I kontrast till dessa budskap
har Skogsstyrelsen under hösten
varnat för att vi snabbt närmar
oss taket för vad ett uthålligt
skogsbruk kan klara samtidigt
som ökade ambitioner till reservatsavsättningar skall tillgodoses.
Alla våra naturvetenskapliga
akademier ordnar eller har ordnat seminarier under hösten över
ämnen om vad skogen räcker till
och hur Sverige i framtiden skall
ordna sin energiförsörjning.
En sak kan vi konstatera: I

sörjt när det gäller resurserna
skog, vattenkraft, vindkraftpotential och kärnkraftverk. Nu är
det många som tycker och tror
att vi behöver gas också i stor
skala. Det blir i så fall en het
marknad där många trängs.
Sverige kommer att översköljas
av energiutbud. Vi kanske får
överinvesteringar i anläggningar
och infrastruktur samtidigt som

konkurrensen blir hård. Problemen med de fysiska monopolen
för el, gas och fjärrvärme kan bli
ytterligare accentuerade.
I Trädbränsleföreningen anser
vi att en ny rörbunden gasinfrastruktur är minst sagt onödig och
vi har svårt att förstå hur den
skall kunna bära sina kostnader.
Det räcker med skogen och de
andra energikällorna vi redan har
och kan vidareutveckla.
Sven Hogfors
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Salixflis
– det kostnadseffektiva trädbränslet!
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Utsorterat avfall blir fjärrvärme
TPS bygger pannor med EU-anpassad teknik
optimerad för mindre anläggningar

Återvunna träbränslen, utsorterat papperers- och
plastavfall blir skön fjärrvärme i Kil.

Ny FB-panna
speciellt utvecklad för avfallseldning i
små och medelstora tillämpningar.

Tekniska uppgifter
“Tippenpannan” i Kil:
! Bubblande Fluidiserad bädd
! Hetvattenpanna 16 bar/204°C
! Cyklon och aktivt spärrfilter
! Stödeldning med Eo1
! Datoroptimerad drift

Fjärrvärmecentral 8 MW för utsorterat
avfall i Kil i Värmland.

Beprövad svensk teknik:
! Kostnadseffektiv
! Torr rökgaserening
! Hög verkningsgrad
! Låga emissioner
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