Konferens

Sverige har enorma torvtillgångar,
över 6 miljoner hektar.

Energiinnehållet i torv i Sverige är
lika stort som Norges halva oljereserv. Men endast en bråkdel utvinns
för energiändamål, växtproduktion
och som strö i stall och ladugårdar.
Den 3 - 8 juni arrangeras en världskongress, Peatlands in Balance –
torvmark i balans, i Stockholm.
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kongressens syfte är att redovisa de senaste vetenskapliga rönen när det gäller bättre
förvaltning av torvmarker, både i Sverige och
globalt. Miljöminister Lena Ek är en av huvudtalarna, statssekreterare Magnus Kindbom vid Landsbygdsdepartementet ska också medverka.
– Sverige är ett torvrikt land och det är
viktigt att följa med i vad som händer inom
området internationellt. Det ska bli intressant att få ta del av ny kunskap och informera om hur torvhanteringen ser ut här i
Sverige, säger Magnus Kindbom.

Värdefulla naturmiljöer
Tord Magnusson, forskare vid SLU, Sveriges
Lantbruksuniversitet, är ansvarig för det vetenskapliga programmet under kongressen.
– Allt från grundläggande naturvetenskap och ekologi till ekonomiska och sociala
konsekvenser av mänskligt nyttjande av våtmark och torvmark kommer att diskuteras.
Temat ”Efterbehandling av täkter” med sikte på att skapa nya, värdefulla naturmiljöer
har många intressanta bidrag. Vi har ett stort
antal deltagare från andra världsdelar som
kommer berätta om de tropiska torvmarkerna, säger Tord Magnusson.
Miljöminister Lena Ek, en av huvudtalarna
på ”Peatlands in Balance”.

Exkursioner
En av kongressveckans 15 exkursioner går

till Älvkarlebys energitorv. En går till Färnebofjärdens Nationalpark där översvämningspåverkade sumpskogar, kärr och fuktängar ska studeras. Det ytmässigt största
mänskliga nyttjandet av torvmarker i Sverige, i form av skogsproduktion, är målet för
en annan exkursion.
Vetenskaplig tidskrift
Efter kongressen ska resultat redovisas på ett
helt nytt sätt; i form av vetenskapliga artiklar
i webbtidningen Mires and Peat. Den ska
innehålla artiklar om de mest intressanta bidragen som väljs ut av SLU -professorerna
Björn Hånell, Ing-Marie Gren med flera.
Torvkonst
Förutom det vetenskapliga inslaget ska kongressen också bjuda deltagarna på en mottagning i Stockholms stadshus och en konstutställning med statyer gjorda - i torv.
– Vårt mål är att deltagarna ska få faktakunskaper, men också kunna träffas och utbyta tankar och ha roligt. Vi passar också på
att visa vad Sverige, som är ett av världens
största ”torvländer”, har att erbjuda i form av
natur, kultur och en vacker huvudstad, säger
Claes Rülcker, vd, Svensk Torv.
För mer information, se www.ipc2012.se n
Text: Ingrid Kyllerstedt
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Torvkongressen ”Peatlands in balance”
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