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Torvens värde varar

E

fter stormen i sydsverige
påpekar Mats Håkansson
VD i Södra Skogsenergi
AB i ett pressmeddelande att en
viktig aspekt i detta ”katastrofläge” är att det är självklart att
branschen måste medverka till
att förbruka värdefull inhemsk
råvara före importerade produkter. I detta sammanhang pekas
vid sidan om rundvedsflis och
pellets även ut torv - stora möjligheter föreligger att öka produktion och leverans av torv. Det
förutsätter att positiva signaler
ges redan nu från myndigheter
och förbrukare eftersom det tar
några år att få igång produktion
på nya mossar. Håkansson avslutar med att konstatera att torv
utan att inkräkta på naturintressen kan bli en mera betydelsefull

energiresurs för värmeverken om
skogsbränslevolymerna skulle
stagnera.
Vi från torvbranschen är självfallet beredda att dra vårt strå till
stacken för att dämpa konsekvenserna på i första hand lite
längre sikt av stormen i Sydsverige. För torven gäller dock att
statsmakterna kan klarlägga vilka långsiktiga villkor som skall
gälla för branschen. De planer
som i dag finns i om att genomföra förändringar av Miljöbalken
som jag tidigare presenterat i
denna spalt kommer sannolikt
bli positiva för torvbranschen.
Det stora problemet är dock den
oklarhet som skapats då torv
både omfattas av el-certifikatssystemet tillsammans med förnyelsebara bränslen och systemet

med utsläppshandel likställt med
fossila bränslen.
Vi hyser dock en förhoppning
om att regeringen kommer att
redovisa förslag under våren som
leder till att torven får en roll i
energisystemet även långsiktigt
vilket riksdagen vid flera olika
sammanhang har understrukit
betydelsen av. Först om detta
kan ske på ett från branschen trovärdigt sätt kommer det att bli
möjligt för torven att fylla en roll
i linje med vad Mats Håkansson
har beskrivit i sitt pressmeddelande från ett av stormen härjat
Växjö och Småland. Från ansvarigt håll i kanslihuset har man
också aktualiserat en diskussion
om mer långsiktiga försörjningsfrågor kopplat till trädbränsle
och torv bl.a. mot bakgrund av

situationen i Småland och vi
kommer i detta sammanhang att
agera tillsammans med Svebio.
Representanter för både producenter och användare av torv
fick möjlighet att träffa vår nya
energiminister Mona Sahlin i
Sandviken i början av februari.
Mona var intresserad, väl påläst
och utlovade fortsatta kontakter
för att finna positiva lösningar
för torven. Vi från torvbranschens sida har redan inlett en
sådan diskussion med företrädare för regeringskansliet. Vi planerar också träffa miljöminister
Lena Sommerstad för att lite mer
generellt diskutera tillståndsfrågor och branschens möjligheter
att styra utvinning som är mindre konfliktfylld från miljösynpunkt. Här finns för övrigt förslag
från Torvutredningen som ännu
inte behandlats av regeringen.
Magnus Brandel ,VD
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