Bioenergi

Text och foto: Anders Wikberg
Publikation: Skogsklustret, nr 1
Årgång: 2011

Energistöd för klenträd

E

n lag om energistöd för klenträd har nyligen godkänts av
riksdagen. Lagen kan tas i kraft
om den accepteras av EU-kommissionen. Lagen skall stöda regeringens
mål i att öka användningen av förnybar energi genom att höja den årliga
användningen av skogsbränsle till
motsvarande 13,5 miljoner fastkubikmeter virke fram till år 2020.
En tredjedel av skogsbränslet beräknas komma från klenträd som får stöd.
Uttag av klenträd för energiproduktion
är, på grund av höga produktionskostnader, ofta ekonomiskt olönsamt utan
offentliga stödåtgärder. Lagen kommer troligen ikraft under andra halvan
av år 2011. Den ersätter då stödet för

uttag av energivirke samt flisningsstödet i nuvarande lag om finansiering av hållbart skogsbruk. Skogscentralen beviljar och övervakar det nya
stödet.

•

Förslag till innehåll i lagen om
energistöd för klenträd (Petu):
• Energistöstödet betalas för vård
av ungskog och avlägsnande av
överståndare.
• Stöd beviljas markägare, sammanslutningar och yrkesutövare.
• Energistödet är 10 euro/m3, beskattningsbart, kostnader kan avdras.
• För kommuner, församlingar och
företag kan stödet vara reducerat.
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Objektet skall inte ha fått s.k.
”Kemera”-stöd under de senaste
5 åren.
Högst 45 fast-m3/ha är stödbart.
Den minsta stödbara virkesmängden per lägenhet är 40 fast-m3.
Virket kan komma från flera figurer.
Anmälan om användning av skog
och mätningsbevis krävs.
Uppgifterna skall unna granskas
efter att stödet betalats ut.
Virket bör överlåtas för energiproduktion (utanför familjen).
13,5 milj. euro har reserverats för
år 2011.

Närmare uppgifter kan fås då förordningen för denna lag är tillgänglig.

Kemeralagen förnyas

I

bruktagande av den nya lagen om
hållbart skogsbruk, den så kallade
Kemera-lagen, är kopplad till lagen
om energistöd för klenträd. Det gamla
systemet används ända tills det nya
energistödet kan tas i bruk.
För beviljande av stöd förutsätts att
objektet uppfyller kravet på minimiareal, krav på trädbeståndets täthet,
minskning, medellängd och diameter
efter behandling och att objektet inte
behöver omedelbar vård efter behandlingen
Några föreslagna förändringar:
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Stödet för uttag av energivirke
samt flisningsstödet ersätts av
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ovannämnda energistöd för klenträd.
Stödet för stamkvistningen upphör.
Stöd för åkerbeskogning upphör.
Stöd för bekämpning av rotröta
genom stubbrytning och hyggesbränning upphör.
Stödbeloppet är oberoende av
om skogsägaren har en skogsbruksplan och vem som har utfört
arbetet.
Stödnivån för vård av ungskog blir
oberoende av svårighetsgrad.
Stödet för röjning höjs medan stödet för vård av ungskog minskar.
Den övre gränsen på 16 cm medeldiameter för ett stödbart objekt
kvarstår.
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Stödet kan höjas med 10% i samband med iståndsättning av torvmark.
Skogsägaren är skyldig att tillåta
att skogsvägen eller den enskilda
vägen avgiftsfritt används för rekreation under en period på 10 år
från det att den finansiering som
beviljats för åtgärden betalats i
sin helhet.
Miljöstöd kräver en på förhand
uppgjord, godkänd plan.
Anmärkning eller temporärt förbud till ombud som uppgett felaktiga uppgifter.

Stödpengar enligt den gamla lagen
kan betalas ut fram till den 31 december 2011.

