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Om läget för pelletsbranschen

D

enna krönika skriver jag på
pingstdagens morgon. Jag
beﬁnner mig i huset på landet.
Med en strålande sol från en klarblå himmel och med en fantastisk utsikt ut över den reglerade
Skellefteälven är jag placerad
mitt i förutsättningarna för vår
välfärd. Det är inte bara jag som
uppskattar denna vackra morgon. Bävern simmar ute på selet
för att spana in någon aspstam
att angripa. På åkrarna ﬂockar
av återvändande fåglar. Det är
ljungpipare, storspovar, starar
och mängder av trastar samt
i viken änder som söker föda.
Och uppe vid skogen denna tidiga morgon två råbockar som
betar av de små grästuvorna som
börjat att grönska.
Trots solens strålar är det en
kall morgon. Värmen har ännu
inte riktigt kommit hit upp i
norr. Gårkvällen så ﬁck pelletskaminen ge skön värme i “kuvösen” och naturligtvis så har pelletsbrännaren hållit huset varmt

i natt och självklart så har den
vattenmantlade pelletskaminen
i villan i stan gjort likadant.
Med detta “flummande” så
har jag försökt att ge exempel på
förutsättningar för ett bra liv för
både människa, ﬂora och fauna.
Sol, vind och vatten i kombination och att människan kan
länka ihop förutsättningarna om
vi bara inser att vår välfärd i vid
bemärkelse är beroende av att vi
gemensamt klarar av detta.
Vid PiR:s styrelses telefonmöte
i veckan, tänk vad miljö vi sparade på detta sätt att mötas, så
kunde vi konstatera att efterfrågan på pellets under vårvintern
gjort att alla femton medlemsföretagen hade sett golvet i sina
lager.
En annan händelse i veckan
var forskarrapporten om luftkvalitén. Stor mängd små partiklar i luften och att dessa kommer
från vägdammet, dieselavgaserna
och vedeldningen. Problemet
med vedeldningen i gamla pan-

nor kan åtgärdas eﬀektivt och
billigt med att sätta in en pelletsbrännare i den gamla pannan.
Och vad som gladde mig var att
forskaren i Umeå nämnde detta
i intervjun som ett bra alternativ till åtgärd av problemet med
partiklar. Miljöminister Lena
Sommestad var i samma intervju
inne på att pannbyte och insättandet av ackumulatortankar var
aktuell åtgärd i samma syfte. En
dyrare väg att gå och deﬁnitivt en
långsammare. Om möjligheten
med pelletskonvertering mejlade
jag därför till henne i fredags,
med förslaget att staten underlättar detta genom att införa ett
stöd för pelletskonvertering av
gamla ved- och oljepannor.
Slutklämmen på denna krönika skrivs på kvällen från mitt
kontor i stan. Detta efter att jag
företagit en resa på 50 mil upp
till Norrhedens torvtäkt för att
kolla läget inför produktionsstarten där. Ingen produktionsstart ännu. För mycket tjäle

då inget regn fallit där under
snösmältningen. Tyvärr.
Men när jag öppnar min dator för att skriva färdigt så har
Miljöministern svarat på mitt
mejl. Det gjorde hon redan på
lördagen! Strongt! att ta sig tid
en lördag. Och hon verkar ju intresserad av frågorna. Så nu hoppas jag på en dialog med regeringens företrädare innan förslagen
som berör oss läggs. Det hänger
inte på oss i PiR utan vi ﬁnns
tillhands när vi behövs. Vi kan
faktiskt tillföra en hel del bra.
För Europa, för miljön och för
människorna.
Nu hoppas jag på en god,
varm och skön sommar till Er
alla som på olika sätt arbetar med
bioenergin. Det kan ibland kännas motigt men så kommer den
någon ljusglimt då och då. Bäst
känns det med alla nya kunder
som blir ﬂer och ﬂer vad tiden
lider. Dom satsar rätt och vi är
med. Det känns bra!
Nils-Erik Westermark

Bioenergiguiden

BRÄNSLEBRIKETTER
- av rent trä -

TRÄBRIKETTER
Dalsjö, 590 90 Ankarsrum

http://energi.westergyllen.se
Tel 0511-345360 Fax 0511-345310

Tel 0493-940 63
www.dalsjo.se

Box 42
683 21 Hagfors

Tel. 0563-54 25 50
Fax. 0563-54 25 02

www.mellanskog.se

CHAMPION HAMMARKVARN
Champion en av de ledande tillverkarna av Hammarkvarnar
Stationär och portabel rökgasanalys
Champion
Hammarkvarnar har stora rotorer
Mätning av stoft och röktäthet
Elmotorer
1500
Flamövervakningrpm
och tändlansar
Med
rotor 54" - periferihastighet 108 m/sek
Arbetsmiljöinstrument
Unik droppformad malkammare
...mer
info på www.palgo.se - eller ring 040-6642850
Höga
kapaciteter
Ett flertal redan levererade i Sverige
FBP Bengt Nilsson AB
Glimmervägen 23
653 50 Karlstad
Tel + 46 54 53 69 87
Fax + 46 54 53 18 43 bengt.nilsson@fbp.se www.fbp.se
Nr 3 2005

43

