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Stort behov for at dansk skovbrug inkluderes i den kommende energiplan
Kære Martin Lidegaard
Tak for dit brev af 26. oktober 2011 med tilsagn om et møde. Desværre fremgår
det, at mødet – af tidsmæssige årsager - først kan finde sted foråret 2012. Vi
tillader os derfor denne fornyede henvendelse.
I Regeringens energiudspil ”Vores Energi” peges der på, at biomasse er en del af
løsningen, og at der skal gennemføres en analyse af, hvordan vi fremadrettet
bedst bruger de begrænsede biomasseressourcer.
Som vi tidligere har omtalt, arbejder dansk skovbrug med en plan om at
kombinere den nuværende produktion af råvarer til træindustrien med en
målrettet dyrkning af træ til energi. Fuldt realiseret forventes planen at resultere i
mere end en fordobling af skovenes udbud af træ til energi.
En realisering af planen står og falder med, at de private skovejere har tillid til, at
der fortsat vil være vækst i afsætningen af de trækvaliteter, der p.t. benyttes til
brændselsflis. Det er ikke mindst afgørende, at væksten er langsigtet, idet
forøgelsen af udbudet først for alvor indfinder sig efter år 2030. I øjeblikket er den
tillid ikke tilstede i fornødent omfang, og vi frygter, at vedtagelse af en ny
energiplan, hvor dansk skovbrug ikke føler sig inkluderet, vil virke så
demotiverende på skovejerne, at vi må opgive hele projektet.
Det er derfor vigtigt for os, at dansk skovbrug inddrages i ovennævnte analyse, og
at det kommunikeres til offentligheden, så skovejerne bliver bekendt med, at der
fra politisk side er interesse for skovbrugets muligheder for at bidrage til
energiforsyningen.
Vi tillader os at medsende et notat med nærmere beskrivelse af vore bestræbelser
på at øge udbudet af energitræ, men vi mener fortsat, at det vil være af gensidig
interesse, såfremt du alligevel kan klemme et møde ind, så vi får lejlighed til at
forklare os nærmere, før alle beslutninger er truffet.
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