Kære Halmleverandør
Foråret nærmer sig med hastige skidt, og det gør afslutningen
på denne sæson også. I den forbindelse vil jeg lige give en lille
status.
Vi har haft en sæson hvor vi har kørt som – Ja man fristes næsten til at sige som aldrig før – Men jeg
er jo nok ikke den eneste der kan huske mere end 3 år tilbage. Så lad os bare sige ..som længe. 😊
Vi har virkelig har fået brændt noget halm, og det betyder også at vi har fået afviklet alle de gamle
rester fra sidste sæson, og vi nærmer os målet på alle de resterende kontrakter fra denne sæson. Så
alt i alt kan vi vist kun sige en vellykket sæson. Og vi kører stadig, blandt andet takket være høje
elpriser.
Tak for jeres opbakning og hjælp.
Jeg vil gerne sige tak for jeres opbakning og fleksibilitet. Studstrup er jo et værk, hvor det kører meget
op og ned. – Ikke fordi værket brækker ned, men fordi vi simpelt hen er meget påvirket af udbud og
efterspørgsel fra både ind- og udland, vind, vand, sol, temperaturer og mange andre ting. Men
sammen er det altså lykkedes at få kørt en del halm igennem anlægget. Hvilket er til glæde for både
jer og os.
Licitation til sæsonen 2022/23
Jeg har fået mange henvendelser med spørgsmål om der kommer en licitation ud til den kommende
sæson. JA det gør der, og jeg håber den kommer indenfor de nærmeste uger. Jeg er bare lige i gang
med at få indarbejdet kravet om at halmen jo fremover SKAL komme fra bæredygtigt forvaltede
landbrugsarealer.
Hvad vil det sige at halmen skal komme fra ”bæredygtigt forvaltede landbrugsjorde”?
Det betyder jo at halmen skal leve op til de 4 krav som Energistyrelsen er kommet frem til. Nogle af
kravene kender vi, det er krav som at man ikke må afbrænde halm på marken, at man skal så
efterafgrøder, og at man skal indsende sit gødningsregnskab.
Dertil er der så kommet et nyt punkt der hedder at man skal have en positiv eller neutral
kulstofberegning.
Disse ting vil Ørsted (alle biofyrede værker over en vis størrelse) skulle kunne dokumentere, og derfor
har jeg pligt til at sikre mig, at du som halmleverandør lever op til de krav, når jeg køber halm ved dig.
For at jeg kan det, er der blevet lavet en aftale med Preferred by Nature om at de tager nogle
stikprøver for os. Så dvs. at de kan komme på besøg ved jer, og for eksempel bede om at se jeres
markplan, og se en kulstof beregning.
Vi arbejder lige nu på at lave noget materiale der viser hvad man skal kunne vise frem, og hvor man
finder nogle redskaber, hvis man bliver udtaget til kontrol. Så snart det er klar bliver det lagt op på
hjemmesiden, og du vil modtage en mail, om hvor du kan finde det. Hvis du gerne vil vide mere lige nu
kan du gå ind
Så snart jeg har noget materiale klar lægger jeg det op på vores egen hjemmeside, og du vil modtage
en mail, om hvor du kan finde det.

