Nyhedsbrev september 2018

Levering af halm til sæsonen 2018/19
– Opstart af biokedlen og Vejrlig.

Biokedlen på Avedøre starter lige omkring 1. oktober
Blok 2 er ude til revision(service) og forventes først med igen fra ca. 30. september, men det er
planen at så snart de kører starter man også biokedlen/halmkedlen. Det kan dog godt lige trække
nogle dage ind i oktober.
Vi har hen over sommeren arbejdet på at få løst nogle af de udfordringer vi havde sidste sæson med
den nye rist. Og dem som er involveret i projektet er positive, og siger, at det er gået rigtig godt, så
de er nu klar til den nye sæson, og de forventer at problemerne er løst, så vi forhåbentligt, kan få en
mere stabil drift på kedlen.

Brug af Vejrligsklausulen.
Da vi ved at der kan være nogen som er udfordret på mængden, vil jeg minde dig om at du skal huske
at bruge din vejrligsklausul. Herved har du mulighed for at nedskrive din kontraktmængde med op til
20%, ved at skrive til maric@orsted.dk inden 1. oktober 2018, med hvor meget du mangler. Der vil
kun blive taget hensyn til dem og det som er meldt ind. Har man ikke skrevet ind, inden 1. oktober
2018 skal hele mængden leveres!

Hvis man mangler halm ud over de 20%.
Vi kan godt se at der er forskel på hvor hårdt de forskellige områder er ramt. Det er dog Ørsteds
opfattelse når vi taler med halmleverandørforeningen at, der er flere landmænd som i år har valgt at
presse halmen, og derfor er der også halm til rådighed som endnu ikke er solgt, og som man kan gøre
brug af hvis man mangler.
Men der kan selvfølgelig godt være nogen som endnu ikke er helt i mål, og for at være sikker på at vi
kan få logistikken til at passe sammen, og få hentet halmen således at det hele passer sammen, vil
jeg derfor gerne opfordre til at i skriver ind med hvad i har lige nu, og hvad i måske forventer at finde
senere. På den måde kan jeg prøve at planlægge sæsonen, så smidigt som muligt for alle.
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