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Ekspertgruppen står samlet bak sluttrapporten

Publisert mai 2020
https://www.prosess21.no/om-prosess-21/ekspertgrupper-og-workshops/biobasert-prosessindustri/
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Den særnorske og problematiske skogtrekanten
Skogeierne (og Landbruks og Matdepartementet)
Økt netto tilvekst og nedleggelser innen
tradisjonell norsk treforedlingsindustri – quick fixes?

Norsk
skog
Klima- og miljødepartementet og MD
Norske klimamål – CO2 lager eller ressurs ?

10 milliarder trær………….

Nærings- og fiskeridepartementet
Norge etter oljen

Trevirke til industriformål – et eksempel på sirkulær økonomi

(forenklet)

Tremekanisk

Trevarer
2,2 mill. fm3

Total avvirkning
ca.11 mill. fm3

Treforedling, metallurgisk industri,
byggevarer og bioenergi
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Tremekaniske og treforedlingsbedrifter med produksjon
basert på massevirke og flis (2020)

Det finnes sannsynligvis «lommer»
på sørøstlandet
der ny industri kan etablere seg

VALGFRI TEKST
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Industrien i Norge forbruker ca. 4,6 mill. fm3 massevirke og flis (2018)
Treforedling bruker i hovedsak gran
Bedrift

Årlig virkesforbruk (fm3)

Treslag

(sum flis og massevirke)

Norske Skog Saugbrugs

901 000

Gran (noe furu)

Norske Skog Skogn

882 000

Gran

Borregaard

981 000

Gran

MM Karton Follacell

336 000

Gran (noe løv og furu)

Vafos Pulp

127 000

Gran (noe løv)

90 000

Furu (noe gran)

Huntonit AS
Hellefoss Paper AS

110 000

Gran

Hunton Fiber AS

65 000

Gran

Rygene-Smith & Thommesen

45 000

Gran

Delsum treforedling

3 570 000

Forestia

490 000

Arbor AS

70 000

Delsum byggevare

560 000

Gran (massevirke : flis ca.80:20)
Gran/furu (440-550.000 fm3)

Gran/furu
Gran/furu (kun flis)

Elkem

400 000

Løv/furu/gran (70 % gran i dag)

Wacker

100 000

Løv/furu/gran

30 000

Løv/furu/gran

Finnfjord
Delsum metallurgi
SUM

530 000
4 600 000

Løv/furu/gran (kun flis)

Norge i nordisk kontekst
– Kan vi vinne kampen om råstoffet?
• Forbruk massevirke/flis Sverige: 48 mill. fm3
https://www.forestindustries.se/forest-industry/statistics/raw-materials/

• Forbruk massevirke/flis Finland: 53 mill. fm3
https://www.forestindustries.fi/statistics/forest-resources-and-wood-raw-material/

• Forbruk massevirke/flis Norge: 4,7 mill. fm3
Uttak Sverige: 67 mill. fm3 + import 6 mill. fm3
Uttak Finland: 65 mill. fm3 + import 9 mill. fm3
Uttak Norge: 11 mill. fm3 – eksport 4 mill. fm3
NB! Avvirkning i Sverige og Finland er i balanse, økt
Forbruk må dekkes opp med import

Emballasje og hygienepapir driver veksten

Lavere forbruk av grafisk papir gir mindre returfiber og økt behov for jomfruelig fiber!
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Biomasse til industri er en relativt beskjeden ressurs i Norge (2018)

Råstoffproduksjon Norge (TWh)
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Norsk råstoffproduksjon til industri (ex. sagtømmer til trelast) (TWh)
30

25

2 mill. fm3 GROT
Stretch target ?

2 mill. fm3 (totalt 18 fm3)

20

1,5 mill. fm3 furu/løv (totalt 15 fm3)
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Realistisk ?

Massevirke og flis fra dagens
avvirkningsnivå på 13 mill.fm3
inkl. ved

5,0 mill. fm3

5

2,8 mill. fm3

0

Massevirke og flis

Til eksport

Til norsk industri

2050 min

2050 max

GROT
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Et perspektiv med en tredeling av anvendelse av biomasse *)
i prosessindustrien
• Produkt (treforedling, bioraffinering, bioplast, biokjemikalier, biomaterialer)
Redusert klimaavtrykk hos sluttbruker
• Karbonkilde (biokarbon)
Redusert klimaavtrykk fra metallurgisk industri
• Energi (biodrivstoff, biopellets, energiflis, fyringsved, trekull)
Redusert klimaavtrykk i transportsektoren og ved stasjonær energiproduksjon –
ikke nødvendigvis i Norge

*):Massevirke –flis - makroalger - biogass - landbruksavfall
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Verdiskaping pr. anvendt fm3 massevirke og flis
1 fm3 koster ca. 500 NOK levert fabrikkanlegg (våren 2020)

Omsetning/fm3

Verdiskaping

• Bioraffinering inkl. biodrivstoff, biokompositter
og trefiberbaserte plater

3000-6000 NOK

Høy

• Tradisjonell treforedling, biokarbon til metallurgi, bioplast

2000-3000 NOK

Middels

800-1200 NOK

Lav

400-450 NOK

Negativ

• Ensidig produksjon av biodrivstoff, energipellets, trekull til energi
og jordforbedring
• Dyre- og fiskefôr
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Tømmerbaserte industriprosjekter i Norge
Forbruket kan øke med opptil 0,5 mill. fm3 fra 2020
• Silva Green Fuel

Bioolje til drivstoff

1.000.000 – 4.000.000 fm3 (opptil 4 anlegg)

• Frier Vest/Ineos

Bioetanol/bioplast

1.000.000 fm3

• Elkem

Biokarbon

900.000 – 1.200.000 fm3

• BioJet

Bioolje til drivstoff

850.000 fm3

• Biozin

Bioolje til drivstoff

700.000-3.500.000 fm3 (opptil 5 anlegg)

• St1, Follum

Bioetanol

500.000 fm3

• Eksisterende treforedling

NA

500.000 fm3

• Glommen Technology

Melasse og energipellets

100.000 fm3

• Arbaflame

Energipellets

200.000 fm3 (anslag, oppstart 2020)

• Moelven

Energipellets

180.000 fm3 (oppstart 2019)

• Hunton Fiber

Isolasjon

75.000 fm3 (oppstart 2019)

• Veikart for prosessind.

Bioetanol og biokull

8.000.000 fm3 (korrigert for prosj. medtatt over)

Totalt 14 – 20 mill. fm3

13

Hovedkonklusjoner og anbefalinger fra Biopro
• Biobasert råstoff er og vil for norsk prosessindustri i praksis være trebasert
• Myndigheten må stimulere til økt bruk av tre i byggerier for å stimulere tilgang på massevirke og flis
• Ny biobasert industri vil ha fordeler av å etablere seg i tilknytning til eksisterende prosessindustri
• Myndighetene bør stimulere til økt nyplanting av relevante treslag og styre frivillig vern inn mot skogsområder
med lav relevans for prosessindustrien
• Myndighetene må på best mulig måte legge til rette for logistikkløsninger som favoriserer brukere av skogråstoff i
Norge
• Høy verdiskapning og råstoffutnyttelse er en forutsetning for biobasert industri i Norge. Bruk av råstoff fra skogen
til framstilling av bioenergi og biodrivstoff må derfor ikke stimuleres i den grad det går på bekostning av bruk til
produkter med høyere verdiskapning
• Virkemiddelapparatet må likestille produkter som eksporteres og gir reduserte klimagassutslipp ved substitusjon
av oljebaserte produkter hos sluttbruker utenfor Norge med tiltak som gir utslippsreduksjoner nasjonalt
• Tilgangen på trebasert råstoff i Norge er beskjeden sammenliknet med potensialet for produksjon av fornybar
elektrisitet.

• Fornybar elektrisitet må direkte eller indirekte gjennom ulike teknologier ta en mye større rolle enn tidligere
forutsatt for at prosessindustrien skal vokse videre og nå sine klimamål
• Skogen kan aldri bli den nye oljen, men kan likevel ha en viktig rolle i det grønne skiftet hvis den forvaltes klokt
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