Frosne halmballer giver desværre
problemer på værkerne i både
Avedøre og Studstrup
Kære halmleverandør
Så kom der sne og frost i hele landet.
Det er dejligt, for så kan børnene komme ud i
sneen og få røde kinder, og kælke eller bygge
en snemand. i stedet for at sidde inde i denne
COVID-19 tid. Og det er selvfølgelig dejligt.
Men, Vejrforholdene har i den seneste tid også givet rigtig store udfordringer rundt omkring i landet, både
for os, og for dig som halmleverandør. Vi ved, at alle hver dag yder en stor indsats med, at få halm frem til
værkerne på trods af omstændighederne og det vil vi gerne takke for.
Imidlertid har vi desværre som følge af den vedvarende og hårde frostperiode, også set tiltagende
problemer med frosne halmballer som forårsager skader på vore modtageanlæg, oprivere og kedelanlæg,
og dermed medfører udetid på værkerne. De seneste par dage, er halmaftaget faldet med ca. 20%, på
grund af mindre stop over hele døgnet.
Vi har herudover vanskeligt ved at vurdere halmens kvalitet, herunder måle fugtindholdet i halmballerne
pga. frost/is, hvilket i sig selv kan medføre afvisning af halmen.
Vi beder derfor alle leverandører om, at være ekstra opmærksomme på dette, i forbindelse med
halmlevering til både Avedøre og Studstrup. Vi vil således bede dig sikre, at de halmballer du leverer til os
så vidt muligt er frostfri. Har du halmballer stående udendørs med plastoverdækning, skal du være særligt
opmærksom.
Har du problemer med frosne halmballer beder vi dig kontakte os så vi kan hjælpe med at løse problemet,
og evt. udskyde leverancerne i en periode til vejrforholdene igen ændrer sig.
Vi håber, at vi sammen kan løse udfordringen og sikre et stabilt halmaftag henover vinteren.
Har du spørgsmål eller kommentarer er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, enten på telefon
9955 8514, eller på mail MARIC@orsted.dk
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