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Netto forbruk av sagtømmer og massevirke i Norge 2002-2018
Forbruket tar seg opp igjen etter hver nedleggelse….

Nedleggelser
Union (Skien)

Follum (Hønefoss)
Finanskrisen

Norske Skog, Borregaard og
Follacell stod for 75 % av
forbruket av massevirke og
flis i 2018
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Norsk treforedlingsindustri produserer «grønne» produkter
med lavt klimaavtrykk fra prosessene
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Et perspektiv med en tredeling av anvendelse av biomasse *)
i prosessindustrien

• Produkt (treforedling, bioraffinering, bioplast, bio kjemikalier, biomaterialer)
Redusert klimaavtrykk hos sluttbruker

• Karbonkilde (biokarbon)
Redusert klimaavtrykk fra metallurgisk industri

• Energi (biodrivstoff, biopellets, varme & el)
Redusert klimaavtrykk i transportsektoren og ved stasjonær energiproduksjon

*):Massevirke –flis - makroalger - biogass - landbruksavfall
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Direkte verdiskapning pr. anvendt fm3 massevirke og flis

• Bioraffinering og trefiberbaserte plater (Hunton, Huntonit, Borregaard)

Høy

• Tradisjonell treforedling (Norske Skog, Follacell, Hellefoss etc.)

Middels

• Bioplast

Middels

• Biodrivstoff, energipellets, fôr

Lav

Biokarbon – ikke konkludert
Produksjon av biokarbon i Norge bør sees i sammenheng med verdiskapningen i norsk metallurgisk
industri, råstoff og at det pr. i dag ikke foreligger alternativ teknologi for vesentlig reduksjon av
klimagassutslipp
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Tømmerbaserte industriprosjekter i Norge
Forbruket øker med opptil 0,5 mill. fm3 allerede fra 2020
• Silva Green Fuel

Biocrude til drivstoff+ oppgradering

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

Biodiesel/biocrude

850.000 fm3

• Biozin

Biocrude til drivstoff

700.000-3.500.000 fm3 (opptil 5 anlegg)

• St1, Follum

Bioetanol

500.000 fm3

• Arbaflame

Energipellets

200.000 fm3 (anslag, besluttet)

• Moelven

Energipellets

180.000 fm3 (oppstart 2019)

• Hunton

Isolasjon

70.000 fm3 (oppstart 2019)

• Quantafuel

Biodrivstoff

30 - 50.000 fm3

Totalt 5 – 11 mill. fm3
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I 2018 avvirket vi 13 mill. fm3 tømmer i Norge

Ytterligere tilgangen på massevirke og flis til ny industri er begrenset
• Tilgang på massevirke og flis er betinget av avvirkning av sagtømmer som prises ca.50 % høyere
• Det ble avvirket rundt 11 fm3 industritømmer i 2018 – av dette ble 4 mill. fm3 eksportert – i hovedsak til Sverige
• Norsk tremekanisk industri: 4,6 mill. fm3 sagtømmer (furu og gran) – av dette ble 2 mill. fm3 til biprodukter
• Norsk treforedlingsindustri: 3,6 mill. fm3 massevirke og flis - nesten utelukkende gran
• Norsk metallurgisk industri: 0,5 mill. fm3 flis (løv/furu/gran)

• I tillegg ble det avvirket ca. 2 mill. fm3 ved
• Nye besluttede industriprosjekter (pellets og Hunton) vil øke forbruk til industriformål med ytterligere 0,45 mill. fm3 i 2020
• Logistikk, betalingsevne og betydelig ekspansjon og mangel på massevirke i Sverige og Finland gjør det krevende å
«ta tilbake» en betydelig del av eksportvolumet
• På kort/mellomlang sikt må mye av det økte behovet for ny biobasert industri komme fra økt avvirkning av bjørk og noe furu
(2 mill. fm3), bruk av GROT (2-3 mill. fm3 – ny verdikjede/usikkert tall) eller ved at eksisterende treforedlingsindustri blir
utkonkurrert og lagt ned. Det er allerede knapphet på gran.
• På lengre sikt (2040-2050) er det mulig at avvirkningen kan økes med ytterligere 3-5 mill. fm3

• Klimaavtalen med EU setter et tak for avvirkning på 16,5 mill. fm3 – inkludert GROT og ved

Betydelig usikkerhet: Effekt av klimaendringene, skogvern og skog som «carbon sink»
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Borregaard har investert 63 mill. NOK og øker salget av
bioetanol til biodrivstoff – også i Norge
Millioner
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