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kanismerna” som syftar just till
att utveckla och införa ny koldioxidneutral energiteknik i såväl
i-länder som utvecklingsländer.
De ﬂexibla mekanismerna infördes i Kyotoavtalet på initiativ av
främst forskare och förhandlare
från USA. Bush verkar ha missat detta och uppﬁnner nu hjulet
på nytt.
Den andra delen av Kyotoavtalet reglerar hur varje land skall
bidra till att nå gemensamt uppställda mål. Den delen vill Bush
fortfarande inte veta av.

Man kan säga att en fungerande klimatpolitik enligt
Kyotoprotokollet verkar som en
framförhållande dämpare av de
eﬀekter på världsekonomin som
snabbt sinande tillgångar på olja
och gas annars kommer att få.
Bush är president för världens
mest olje- och gas-beroende nation. Han borde välkomna att
alla länder gör ansträngningar
för att undvika framtida oljechocker.
Sven Hogfors
Trädbränsleföreningen

Jordbruksdepartementet vill ta bort hampahinder

S

verige begärde förra året
som enda EU-land att få
undanta hampa från odlingsstöd på 45 Euro per hektar.

Jordbruksverket skriver i en
rapport att Sverige bör ompröva
detta beslut. Motiveringen är att
det är angeläget att satsa på förnybar energi och att efterfrågan

Nyheter saxade ur Svebios
Nyhetsbrev Bioenergi Nytt
med Bioenergi i Pressen

Bush’s och SvDs klimatpolitik
e entusiastiska ledarsticken i Svenska Dagbladet under sommaren om Bush´s ”nya” klimatpolitik är inte övertygande.
Bush tillstår nu att vi faktiskt
har klimatförändringar men vad
de beror på anser han inte vara
klarlagt. Han är dock positiv till
att ny teknik utvecklas för att
producera energi eﬀektivt och
med mindre utsläpp av klimatgasen koldioxid.
En viktig del i Kyotoöverenskommelsen är ”de ﬂexibla me-

Landet runt

på energi är stor samt att den
areella näringen i detta sammanhang är viktig.
2004 odlades hampa i Sverige
av 65 odlare på 141 hektar.

Säljes 8 st nya silos i kolstål
60 m3 diam 3 m totalhöjd ca 12 m
utlopp 1200 mm, för pellets och pulver
Kontakta Bo Ekesbo
Tel: 0510-60960
www.powtech.se

Södra Skogsenergi

Biobränsle – för bättre miljö!
SÖDRA SKOGSENERGIS råvarubas kommer från Södras ägare och industrier. Vi har
alla slags biobränslen. Våra volymer är stora liksom lagrings- och transportresurserna. Affärsrelationerna bygger vi gärna upp långsiktigt, stabilt och
ﬂexibelt.
Vi fokuserar på kvalitetsfrågorna och är miljöcertiﬁerade enligt ISO 14001. Vi
lämnar kvar material i skogen som är viktigt för den biologiska mångfalden.
Vi återför aska med viktiga näringsämnen från biobränslet till skogsmarken.

Välkommen att kontakta Marknadschef Mauritz Nilsson, telefon 035-10 89 70
eller 070-345 08 56, eller via e-post mauritz.nilsson@sodra.com.
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Uddetorp vill bygga
biogasanläggning
aturbruksgymnasiet
Uddetorp planerar en
egen biogasanläggning för att
användas i undervisning och
för att värma upp skolan och
förse den med el.
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Pelletsanläggning vid
Sandhems skola
edan i höst kan Mullsjö
kommun uppföra en pelletsanläggning vid Sandhems
skola. Investeringskostnaden
blir 250 000 kronor.
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Mejeri sålt
till energibolag
rla Food har hittat en köpare till mejeriet i Borgholm.
Borgholms Energi köper ysterilokalen, lagerlokalen samt en
energicentral för 6,5 miljoner
kronor.
Den sistnämnda kommer att
byggas ut till en biobränsleanläggning.
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Halva bränslelagret
på plats
assor av betong som
ska ge plats åt 4 000
kubikmeter ﬂis. Energibolagets
nya bränslelager växer snabbt.
Det håller på att bli en ny bild
av fjärrvärmeverket från motorvägen. I stället för pannhuset
och skorstenar växer ett 20 meter högt bränslelager fram.
NCC har entreprenaden på
lagerbyggnaden medan Roxon
har kontrakt på utmatningen.
Totalkostnaden beräknas till 20
miljoner och bygget ska vara
klart under september.
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Leveranser från oss ger många fördelar

Vi arbetar för effektiva metoder och helhetssyn i hela kedjan från skog och
industri till förbrukare. Detta innebär i slutänden kostnadsfördelar för energiproducenten. Och råvara från närområdet behöver inte saknas, säkerhet i
leveranserna är viktigast!

u behov, effekter, bränsleåtgång, anläggnings- och
driftskostnader med mera.
Länsstyrelsen har beslutat om
projektstöd med 375 000 kronor. Resten ﬁnansieras av LRF
Skaraborg, LRF Sjuhärad och
Västa Götalandsregionen.

Södra Skogsenergi AB
351 89 Växjö
Tel 0470-890 00
Fax 0470-893 93
www.sodra.com
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