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INNLEDNING
Norsk skognæring har de siste årene tapt virkesforbrukende industri tilsvarende brutto ca. 4
millioner kubikkmeter, i løpet av en periode på ca 3-4 år. Dette kan sammenlignes med den
totale avvirkningen i Norge på 12 millioner kubikkmeter (inkl. fyringsved).
Situasjonen er fortsatt vanskelig for den gjenværende skogindustrien i Norge når store deler
av treforedlingsindustrien har en ugunstig produktmiks og kostnadssituasjonen fortsatt er
vanskelig i Norge. Skogindustrien er altså under sterkt press, i tillegg er det en økt
konkurranse fra Sverige.
I lys av dette, og for på å identifisere en vei framover har Innovasjon Norge satt igang
prosjektet "Markedsanalyse - Skognæring i Norge"
Pöyry Management Consulting har fått i oppdrag å identifisere og evaluere muligheter for
framtidig verdiskaping innenfor norsk skognæring. Det overordnede målet vil bli nådd
gjennom at levere en rekke delrapporter, hvorav denne rapporten vil bli referert til som
"Komparative fortrinn".
Denne delrapporten omhandler norsk skogbruk og skogindustri
konkurranseperspektiv basert på både direkte og indirekte påvirkninger.

ut

fra

et

MATERIALE OG METODER
Datagrunnlag
I datagrunnlaget til denne rapporten har Pöyry brukt offentlig statistikk, ulike publiserte
rapporter, men også data fra Pöyrys egne databaser. Disse databasene inkluderer mange
ulike deler av skognæringen og skogindustrien, de fleste store skogindustriselskaper rundt
om i verden og oppdateres normalt løpende eller kvartalsvis.
I forarbeidet til denne rapporten ble representanter for norsk skogbruk (Norskog,
Skogeierforbundet, Statskog og Viken Skog), norsk skogindustri (Statkraft, Bergene Holm,
Norske Skog, Borregaard, Treindustrien & Moeleven), det norske Landbruks- og
matdepartementet og ”Skog og Landskap” intervjuet. Alle har bidratt på en positiv og
informativ måte. Mye av det som ble sagt er konfidensielt, men ga også svært god
informasjon til denne bakgrunnsrapporten og til konklusjonsarbeidet.

Analyser
Mye av analysene i denne rapporten er beskrevet i forbindelse med grafer, figurer og tekst,
ellers så bygger analysene på beregninger eller beregningsmodeller basert på datagrunnlag
som blitt beskrevet ovenfor.
Deler av analysearbeidet er av vurderingskarakter, og bygger på Pöyrys erfaringer kombinert
med et samlet inntrykk fra intervjuer og datagrunnlag.
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Kostnadssammenligninger
Ulike kostnadssammenligninger er gjort i rapporten. Først sammenlignes hvordan
skogbrukets og skogindustriens ulike kostnadskomponenter forholder seg til kostnadene i
sammenlignbare konkurrentland.
Deretter sammenlignes hele bransjesegment som sagbruksindustrien, plateindustrien og
papirindustrien – i Norge sammenlignet med relevante referanseland. Det er også gjort
sammenligninger med de norske såkalte "generiske" industrier, dvs. industrier som ikke
eksisterer i dag, men som kan bli bygget. Pöyry har ansett at denne typen av sammenligning
har stor strategisk verdi og skaper et bilde av hvordan Norge må agere, både for å beholde
eksisterende næringer og skape nye. I disse kostnadssammenligninger utgjør Pöyry
databaser grunnlag for analysene sammen med offentlig statistikk på kostnader og inntekter
for industrien som f.eks. strømkostnader og inntekter/kostnader fra skogindustriens
biprodukter.

Analysetidspunkt og brukte valutakurser
Datagrunnlaget kommer normalt fra 4. kvartal 2013, som inkluderer valutakurser,
tømmerpriser etc. I noen tilfeller, når enten det ikke finnes pålitelige data fra den tiden eller
hvis det har vært av verdi å analysere et senere scenario, så avviker analysetiden og da er det
normalt spesifisert.
Valutakurser i midten av 4. kvartal 2013 brukes, de er som følger:
NOK/Euro = 8,24
NOK/US$ = 6,05
NOK/SEK = 0,92
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1.

DAGENS MARKEDER
Målet med denne seksjonen er å fremstille en oversikt over status i dagens globale markeder for
industriprodukter fra skog, deres historiske utvikling, forskjellige markedsdrivere og en analyse av
hvordan norsk skogindustri er posisjonert i disse markedene.

1.1

Tremekaniske produkter

1.1.1 Trelast
Trelast, også referert til som skurlast, er et treprodukt fremstilt fra en tømmerstokk ved saging eller
profilering av alle fire sider, og kappet til ønsket lengde. Det kan være høvlet på en eller flere sider.
Det finnes to hovedmarkeder, markedet for trelast av bartre (softwood sawnwood) med et globalt
forbruk på ca. 280 millioner m³/år og markedet for trelast av lauvtre (hardwood sawnwood) med et
globalt forbruk på ca. 120 millioner m³/år.
Mens bartrelast hovedsakelig er produsert fra gran og furu, kommer lauvtrelast fra et bredt spekter av
svært forskjellige treslag. Lauvtrelast omfatter dels treslag fra de tempererte sonene (eik, bøk, ask,
kirsebær, valnøtt, lønn, osp, alm, bjørk, etc.) samt tropiske treslag (meranit, mahogni, merbau, teak,
eukalyptus, etc.).
Byggesektoren er den klart største sluttbrukssektoren for bartrelast. Ny boligbygging, renovasjon,
vedlikehold og forbedring står for mesteparten av trelastbruken. Snekkerier (vinduer og dører) og
møbler er de viktigste sluttbrukene av synlige produkter. Hage og gjerder samt emballasje og
transportsektorene er andre betydelige sluttbruksområder for bartrelast med lavere krav på utseende
og bæreevne. Emballasje består hovedsakelig av paller og trekasser.
Typiske sluttbruksformål av løvtrelast inkluderer møbler, konstruksjon (vinduskarmer, dører, trapper)
og marine applikasjoner.
I produksjonsprosessen av trelast blir tømmerstokker målt og sortert, og deretter barket og sagd. Etter
sagingsprosessen kan trelasten styrkesorteres og eventuelt tørkes og høvles. Saging gjøres normalt
med oppgang-, sirkel- eller båndsagteknikk. I moderne sagbruk er oftest sagingsmomentet integrert
med blokningsmaskiner og kantfresere.
I moderne sagbruk blir stokkene sortert og barket for å sikre en kontinuerlig flyt gjennom sagen, med
et minimum av omstillingstid mellom dimensjons- og kvalitetsklasser. Trelast til konstruksjon er
underlagt internasjonale og nasjonale normer som regulerer krav som styrke, elastisitet og
prosedyrene for testing. For å overholde disse normene er sortering av trelast nødvendig.
Omtrent 0,5 m³ trelast kan bli produsert fra en m³ rundvirke (volum under bark). I tillegg får man 30%
flis og 10% sagspon som biprodukter fra prosessen. Flis og spon var tidligere en avfallsprodukt, i dag
er de viktige inntektskilder for de fleste sagbruk og vanligvis selges de som råstoff til treforedlings-,
plate-, pellets- eller bioenergiindustrien. Andelen av biprodukter varierer mellom ulike treslag og
sagbruk, og er sterkt avhengig av stokkdimensjoner. Høykapasitets- og høymekaniserte sagbruk
genererer generelt høyere andeler av biprodukter i forhold til mindre sagbruk med et mer spesialisert
produktsegment. Barken blir vanligvis brent på området for å produsere varme til tørkeovnene (for
tørking av trelast) og eventuelt også strøm.
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1.1.1.1 Markeder og markedsdrivere – bartrelast

Trelast blir hovedsakelig brukt i konstruksjoner, enten som permanente strukturer i bygninger eller
midlertidige i byggeprosessen i f.eks. støpeformer.
Figur 1 – Etterspørsel, bartrelast, per sluttbrukssegment i VestEuropa

Figur 2 – Etterspørsel, bartrelast, per sluttbrukssegment i ØstEuropa
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Kilde: Euroconstruct, Pöyry databases

I hvilken grad bartrelast brukes som byggemateriale varierer mellom ulike land og regioner. Dette er
hovedårsaken til de store forskjellene i den relative størrelsen på trelastmarkeder i ulike land. I NordAmerika, Nord- og Øst-Europa og Japan er det en lang tradisjon for å bygge trehus, som selvfølgelig
resulterer i et høyt forbruk av trevirke per innbygger, mens det f.eks. i Sør-Europa, Kina og SørøstAsia blir brukt lite trelast i huskonstruksjoner, som fører til lavere totalt forbruksnivå.
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Figur 3 – Årlig trelastforbruk i relasjon til RMI og kostnad for nybygg per land (2013)
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Kilde: Euroconstruct, Pöyry databases

Utviklingen av utviklede treprodukter (engineered wood products), for eksempel limtre, og CLT
(Cross Laminated Timber) (se 1.1.1.7), muliggjør bruk av tre i bygg og anlegg hvor det har tidligere
ikke vært mulig. I kombinasjon med de miljømessige fordelene av trekonstruksjoner, driver dette
etterspørselen etter trelast i modne markeder. Et eksempel er fleretasjehus i med rammekonstruksjon i
tre, som i dag har en markedsandel på 10% i Sverige og vokser raskt i Nord-Amerika. Men bruk av
tre i nye konstruksjonsapplikasjoner, for eksempel høye bygninger, krever ofte nye eller reviderte
bygningsstandarder. da byggeprosesser og -teknikker er forskjellige i forhold til stål- og betongbygg.
Dette har bremset utviklingen i mange markeder. Enhetlige forskrifter, lover og normer for å støtte
trebaserte konstruksjoner i hele verdikjeden (fra sagbruk til byggere og arkitekter) er avgjørende for å
drive utviklingen. For eksempel står Østerrike overfor problemet med å ha tolv forskjellige
byggeforskrifter og ulike brannvernforskrifter, som alvorlig påvirker muligheten for å introdusere nye
materialer og byggestandarder.
En annen viktig faktor som driver etterspørselen etter trevirke i byggingen er økende bevissthet om
"grønn" og miljøbærekraftige konstruksjoner. Til en viss grad kan denne bevissthet økes med
markedsføringstiltak for trekonstruksjoner som "Proholz Østerrike" (Austrian Forest Federation) og
"Skogsindustrierna" (Swedish Forest Federation). Disse forbundene mottar midler fra de fleste delene
av treverdikjeden for å markedsføre produktene, deres bruksområder og hvordan teknisk bruke dem.
Produktifiering som et middel for å ytterligere standardisere og industrialisere byggebransjen
fortsetter også å forme forretningsmiljøet, og kvaliteten og kostnadskontrollen av trekonstruksjon blir
betydelig forbedret med forberedte bygningsenheter (prefabrikkerte eller modulbygg).
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Figur 4 – Etterspørselsdrivere for bartrelast

Etterspørsel av bartrelast er sterkt avhengig av aktiviteten i byggebransjen, og det gjør forbruket svært
syklisk. Markedet nådde en topp i 2006 med et totalt forbruk på 330 millioner m³ og falt til 250
millioner m³ i kjølvannet av finanskrisen i 2010, en nedgang på ca. 25%. Markedet har kommet seg
noe og nådde 280 millioner m³ i 2013.
I den europeiske trelastindustrien økte kapasitet mellom 2000 og 2007 med 10 millioner m³ trelast.
Mens et gjennomsnittlig nytt anlegg hadde en størrelse på rundt 160.000 m³, ble noen veldig store nye
sagbruk bygget med kapasiteter på over 700.000 m³. Noen av disse sagbrukene ble dedikerte til å
levere til det nordamerikanske markedet av konstruksjonsvirke. Fallet i etterspørselen forlot derfor
den globale trelastsektoren med betydelig overkapasitet. Spesielt sentraleuropeiske produsenter sliter
fortsatt med komme tilbake til tilfredsstillende kapasitetsutnyttelse og marginer.
Det nordiske markedet, inkludert Norge, kom ned fra en topp på 17 millioner m³ i 2007 til et forbruk
på ca. 10 millioner m³ i 2013. Etterspørselsnedgangen rammet Sverige og Finland hardt. Det
nåværende nordiske markedet er mer enn 40% under toppvolumer, mens forbruket i Norge har falt
16%.
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Figur 5 – Global markedsstørrelse av bartrelast (volum)

Figur 6 – Regional markedsstørrelse av bartrelast (volum)
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Den globale handelen med bartre er påvirket av handelsregler (og endringer I handelsregler), som for
eksempel det europeiske virkeshandelsreguleringen (European Timber trade regulation, EUTR) og
EUs handlingsplan for håndheving av skoglovgiving (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade, FLEGT). Hovedmålet med disse forskrifter er å sikre at trevirke har opprinnelse fra lovlige
kilder og at de treslagene (artene) som blir handlet med ikke er truede. I tillegg kan plantesanitære
regler gjelde; det kan f.eks. kreves tørking av tre eller andre egnede tiltak for å sikre at ingen
fremmede skadeorganismer blir introduserte. Relevante skadeorganismer inkluderer spesielt insekter
og sopp.
Europa er den klart største nettoeksportregionen, og sto for to tredjedeler av verdenshandelen,
etterfulgt av Nord-Amerika med en andel på ca 20%. Andre nettoeksportregioner er Latin-Amerika og
Oseania. Regionene/land med størst nettoimport er Kina, etterfulgt av Japan, (nord) Afrika og
Midtøsten
Finske og svenske bartresagbruk er sterkt avhengige av eksport, og de solgte over 70% av det totalt
produsert volumet på eksportmarkedene. Norge er nettoimportør av bartrelast (ca. 450.000 m3, og står
for mer enn 15% av det totale forbruket). I tillegg anslår Prognosesenteret at tilsvarende 150.000 m 3
trelast blir importert til Norge gjennom videreforedlede treprodukter og -komponenter, for eksempel
prefabrikkerte boligmoduler og byggekomponenter. 1

1

”Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det norske markedet”, Prognosesenteret,
2014
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Figur 7 – Global nettohandel av bartrelast (verdi)

Figur 8 – Regional nettohandel av bartrelast (verdi)
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1.1.1.2 Industristruktur og lønnsomhet - bartrelast

Av de ti største bartrelastprodusentene i verden kommer mange fra Nord-Amerika, slik som West
Fraser Timber, Canfor, Weyerhaeuser og Georga Pacific, mens de største europeiske produsentene er
hovedsakeligen kommer fra de nordiske og sentraleuropeiske land. SCA, Setra og Södra har en
svensk portefølje, mens Stora Enso, Ilim Timber, UPM, Mayr-Melnhof Klausner og Pfeifer samt
andre store produsenter har sagbruk i flere land.
Konsolideringen i trelastindustrien er lav, og det er mange tusenvis av småskala sagbruk i Europa så
vel som globalt. I Europa finnes små, potensielt til og med mobile sagbruk, med kapasitet på under
250 m³/år i produksjonskapasitet, mens de største og høyt mekaniserte sagbrukene har en årlig
produksjon på over 1,2 millioner m³. Mindre sagbruk er normalt rettet kun mot lokale markeder
og/eller nisjeprodukter. Det norske markedet er relativt konsentrert med to grupper Moelven og
Bergene Holm. De har en kombinert kapasitet på over 1,5 millioner m³, mens den samlede årlige
produksjonen i Norge er ca. 2,2 millioner m³.
Oppstrøms integrering av sagbruksselskaper inn i skogeierskap og/eller leasing er vanlig i alle
markeder, bortsett fra Sentral-Europa, hvor virkesmarkedet er likvid nok til å sikre de nødvendige
råvarevolumene selv for de største sagbruk gjennom egne innkjøpsorganisasjoner uten å måtte stole
på egne skogtilganger.
De fleste av de større sagbruksselskapene er til en viss (men varierende) grad integrert i videre
behandling av bartrelast, fra produksjon av finger-skøyting og limtre til foredlede produkter som
vinduer, dører eller komplette hus. Mindre sagbruk kan være dedikert til å produsere bare limtre eller
andre produkter med høyere verdi.
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Nedstrøms integrering i videre prosessing av flis og så spon er også vanlig. Mange av
sagbruksselskapene i Norden er for eksempel også masseprodusenter og har derfor et internt behov av
biproduktene. Andre har utvidet sine sagbruk med pelletsproduksjon. Integrering i produksjon av
trebaserte plater (sponplater og MDF) er ikke veldig vanlig, men det finnes noen eksempler i SentralEuropa, f.eks Egger Holzwerkstoffe i Brilon, Tyskland.

Figur 9 – De største produsentene av bartrelast I verden

Figur 10 – De største produsentene av bartrelast I Europa
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Figur 11 – Lønnsomhet for de største produsentene av bartrelast i Europe
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1.1.1.3 Marked og markedsdrivere -lauvtrelast

Med et forbruk på 120 millioner m³/år, er det globale lauvtrelastmarkedet mindre enn halve størrelsen
av bartrelastmarkedet. To tredjedeler av all lauvtrelast forbrukes i Kina (33%), fulgt av Latin-Amerika
(14%) og resten av Asia (14%). Europa og Nord-Amerika utgjør bare 9% og 10% henholdsvis av den
globale etterspørselen. Forbruket i de nordiske landene er mindre enn 300.000 m³/år.
Lauvtre er mye tyngre enn bartre, og er derfor ikke så godt egnet for bygging eller emballasje.
Flertallet av all lauvtrelast går til møbler og andre dekorative applikasjoner. Siden hovedmarkedene
for lauvtrelast er i fremvoksende økonomier utenfor Europa og Nord-Amerika, hadde finanskrisen
bare en mindre innvirkning på størrelsen på markedet, som i dag har et større volum enn før krisen.

Million m³
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Figur 13 – Regional markedsstørrelse for lauvtrelast (volum)
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Figur 12 – Global markedsstørrelse for lauvtrelast (volum)
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De viktigste lauvtreeksportregionene er Europa (36%), resten av Asia (32%), Nord-Amerika (23%) og
Afrika (8%). Den desidert største importøren er Kina, som står for nesten 80% av den globale
nettoimporten i 2012, målt i verdi. Kina har nesten tredoblet sin nettoimport i forhold til 2003.
Produksjonen av lauvtrelast er svært begrenset i Norden. Nettoeksport er i dag ca. EUR 220 millioner,
som er EUR 80 millioner under toppnivået i 2005.
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Figur 14 – Global nettohandel av lauvtrelast (verdi)

Figur 15 – Regional nettohandel av lauvtrelast (verdi)
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1.1.1.4 Industristruktur og lønnsomhet

Lauvtresagbruk er mye mindre enn bartresagbruk, et stort lauvtresagbruk har en kapasitet på rundt
200.000 m³ trelast, mot over en million m³ for et stort bartresagbruk. De største produsentene er basert
i Nord-Amerika. I Europa er Pollmeier den desidert største produsenten, og de er også aktivt engasjert
i utvikling og produksjon av laminert finér (Laminated Veneer Lumber, LVL) produsert av hardtre.
Den europeiske lauvtrelastindustrien er under press fra økende kostnader og fallende
råvaretilgjengelighet. Spesielt Belgia, Frankrike og Tyskland er rammet av lauvtretømmereksport til
land utenfor Europa. Det er ingen større lauvtresagbruk i Norge.
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Figur 16 – De største produsentene av lauvtrelast i verden

Figur 17 – De største produsentene av lauvtrelast i Europa
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1.1.2 Kryssfiner
Kryssfiner er laget av tynne lag av tre. De er lagt sammen med fiberretningen i hvert lag som skiller
seg fra sine naboer med 90 grader. Sjiktene er bundet sammen under varme og trykk med et
klebemiddel.
Det finnes en rekke varianter av kryssfiner. Kryssfinerprodukter for alle typer forhold og sluttbruk
kan produseres. Bartrekryssfiner er oftest laget av gran eller furu. Lauvtrekryssfiner er i den nordre
tempererte sonen vanligvis laget av bjørk.
Tropisk kryssfiner er laget av forskjellige tropiske arter som f.eks meranti, okoume eller andre
tropiske tresorter. Tropisk kryssfiner har fordelen av høyere styrkeegenskaper og, avhengig av treslag,
høyere motstand mot råte og nedbrytning.
I kryssfinerproduksjonsprosessen barkes stokkene og kuttes til riktig lengde, hvoretter stokkene blir
kondisjonerte i varm høyfuktig miljø, dampbeholder, eller kokt i varmt vann. Dette er for å lette
skrelling og videre behandling av arkene. Etter skrelling klippes finérlagene til ønsket størrelse, tørkes
og sorteres og lagene er limt og lagd sammen. Finerlagene blir deretter matet inn i pressepartiet. Det
varme presset herder limet i kryssfinerplatene. Finerplatene blir deretter trimmet og slipt.

1.1.2.1 Markeder og markedsdrivere

Kryssfiner benyttes i mange anvendelser som krever høy kvalitet og høy styrke. Kvalitet betyr i denne
sammenheng motstand mot bristing, knekking, krymping, vridning og fordreining. Sluttbruk av
kryssfiner varierer sterkt avhengig av treslag.
Typisk sluttbruk av kryssfiner av bartre er gulv, vegger og tak i huskonstruksjoner, emballasje og
kjøretøystommer. Det brukes beleggteknikker som maskerer strukturen av kryssfiner av bartre. For
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disse belagte produktene er det noen store sluttbrukersegment hvor rimelig styrke er nødvendig, men
den lette vekten av bartre er en fordel, for eksempel plater for betongformer.
Kryssfiner av temperert lauvtre er ofte belagt med fenolharpiksfilm og brukes som en
ferdiginstallerbare komponenter, for eksempel paneler i betongformer, gulv og vegger i
transportkjøretøycontainere. Den glatte overflaten, nøyaktig tykkelsen og høye slitestyrken gjør også
bjørkkryssfiner til et gunstig materiale for mange spesielle bruksområder, for eksempel høyttalere,
sportsutstyr og møbler.
Tropisk lauvtrekryssfiner har høyeste kvalitet og styrke i forhold til bartre- og temperert
lauvtrekryssfiner og brukes hovedsakelig i synlige applikasjoner, for eksempel møbler og hyller.

Figur 18 – Forbruk av kryssfiner I Europa etter
sluttbrukssegment
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Figur 19 – Forbruk av kryssfiner I Europa etter treslag
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Det globale forbruket av kryssfiner og finer utgjorde 120 millioner m³ i 2012 Hovedmarkedet er Kina,
med et behov av 60 millioner m³/år. Det nest største markedet er Nord-Amerika (14%), etterfulgt av
Sentral- og Sør-Asia (11%). Det europeiske markedet, med et totalt forbruk på 9 millioner m³, er
relativt lite, med en 8% andel av det globale forbruket. Kryssfinerforbruket i Europa har falt det siste
tiåret.
Det nordiske markedet er 610.000 m³/år og er i tilbakegang. Norges forbruk faller også og er i dag ca.
70.000 m³/år.
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Den største eksportregionen er Kina med en nettohandel på EUR 2,1 milliarder (49% av den globale
handelen). De største importregionene er Japan og Nord-Amerika. Norge importerer all kryssfiner det
forbruker, totalverdi av den norske kryssfinerimporten var EUR 130 millioner i 2012.
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Figur 23 – Regional nettohandel av kryssfiner og finer (verdi)
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Figur 22 – Global nettohandel av kryssfiner og finer(verdi)
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1.1.2.2 Industristruktur og lønnsomhet

Kryssfinerproduksjonen er svært fragmentert med mange småskalaindustrier, særlig i Asia. Store
kryssfinerprodusenter finnes hovedsakelig i Nord-Amerika med Georgia Pacific, Boise og Roseburg
som de største. Sheihoku, Kayu Lapis, Rimbunan Hijau og Samling er produsentene i Asia med størst
produksjonskapasitet, men deres andel av den totale asiatiske kryssfinerkapasitet er ubetydelig.
Russland er det største kryssfinerproduserende land i Europa med store produsenter som Sveza, UPG,
Syktyvkar og Ilim Drev. UPM og Metsälitto er basert i Finland, Latvijas Finieris ia i Baltikum, mens
Grupo Garnica og Thebault er de største produsentene i Sør-Europa. Det er ingen kryssfinerprodusent
i Norge.
De fleste av de største kryssfinerprodusentene i verden er vertikalt integrerte selskaper, de fleste av
dem både oppstrøms i skogen med eierskap og lavvirkningsorganisasjon samt nedstrøms til ytterligere
verdiskapende produksjon.
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Figur 24 – De største produsentene av kryssfiner og finer i
verden

Figur 25 – De største produsentene av kryssfiner og finer i
Europa
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Kryssfiner- og finerproduksjon har vært relativt lønnsom i Europa, med EBITDA-marginer rundt 10%
de siste fem årene.

Figur 26 – Lønnsomhet for det største kryssfinerprodusentene i Europa
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1.1.3 MDF/ trefiberplater
Fiberplater er trebaserte plater laget av trefibre som er bundet sammen med harpiks. Platen er relativt
homogen i hele dens tykkelse uten noen karakteristisk overflate- eller kjernelag. Trefiberplater kan
deles inn i forskjellige produktkategorier basert på densitet, tykkelse og produksjonsprosess:
Medium Density Fireboard (MDF) er en dekorativ plate. Den har en jevn overflate og kan lett
formes, males eller belegges. Standard MDF har normalt en densitet mellom 650 til 830 kg/m3 og en
tykkelse som strekker seg 9 til 38 mm. Standard MDF er hovedsakelig brukt i møbelapplikasjoner.
Densiteten hos MDF som brukes som underlag for laminatgulv kan være så høy som 900 til 930
kg/m3. Man snakker da om High Density Fibreboard (HDF). Tykkelsesspektre av HDF er vanligvis
6-9 mm, når en moderne kontinuerlig trykkteknologi blir brukt.
Thin MDF har en tykkelse som på 1-6 mm og en tetthet på 800-1050 kg/m3. Den er hovedsakelig
brukt i møbelproduksjon, f.eks. som bakstykke i skap eller som dekkemateriale i lette plater.
MDF, HDF og Thin MDF blir normalt produsert i en "tørrprosess", som betyr at fibrene er tørket før
de blir formet til en madrass som deretter blir varmpresset til en plate. De aller første
fiberplateproduktene, utviklet for mer enn 100 år siden, var imidlertid gjort ved hjelp av en
"våtprosess", som er en prosess mer lik papirproduksjonsprosessen. I «våtprosessen’ tilsettes vann til
fibrene (sammen med additiver såsom lim og våtstyrkemidler) for å skape en fortynnet blanding.
Blandingen blir deretter avvannet på en vire. Dreneringen alene reduserer ikke vanninnholdet
tilstrekkelig, så fibermassen blir derfor presset mellom valser for å presse ut mer vann.
Når man lager en lavdensitetsfiberplate (< 400 kg/m3), ofte kjent som softboard, eller isolasjonsplate,
er neste skritt å tørke fibermassen
Når man lager en høydensitetsfiberplate (> 880 kg/m3), ofte referert til som hardboard, presses
fibermassen under høyt trykk og temperatur. Platene blir deretter varmebehandlet i en ovn for å
forbedre vanntettheten. MDF, og spesielt tynn MDF, som er billigere å produsere, sammenlignet med
hardboard har erstattet hardboard i mange applikasjoner, men hardboard overlever på grunn av deres
overlegne overflatekvalitet og de avgir svært lite formaldehyd.
Råvaren i fiberplateproduksjon består hovedsakelig av rundvirke av lav kvalitet og barkfri flis. MDF
er hovedsakelig fremstilt av bartre, men lauvtre er også brukt.
Figur 27 – Typer av MDF/ Fibreboard i Europe
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Forskjellige overflatematerialer eller belegg blir vanligvis påført den ene eller begge sider av standard
MDF, HDF og tynn MDF for å forbedre utseendet av platen. Typiske overflatematerial er:
 Lavtrykk melamin (LPM) – LPM er dekorpapir mettet med hovedsakelig melamin. Både møbler
og gulvkvaliteter eksisterer.
 Laminat – høtrykkslaminat (HPL), kontinuerlig presset laminat (CPL) og kompakt laminat. Et
laminat er en sandwich-konstruksjon av mettet dekor- og kraftpapir.
 Papirfolier – pre- og postimpregnert lavvektpapir. Papirfolier er normalt mettet med
akryl/polyester/andre harpikser og toppbelagt (lakkert).
 Finer – dekorative lag av tynnt naturlig tre.
 Plastfolier – (thermo) plastfolie for flat (1D/2D) og membrantrykkt (3D).
 Flytende belegg – Maling og lakk (løsemiddel-/vannbasert).
Dekorative overflatematerialer brukes på ca 85% av alle MDF (standard, HDF og tynn MDF) som
brukes i Europa.

Tabell 1 - Ressursbehov
Post

Enhet

Input

Virke (sagbruksbiprodukter,
rundvirke, annen egnet
biomasse)

m ub/ m

1,5 – 1,7

Arbeidskraftbehov

h/m3

1,5

Investeringsbehov

EUR/årsm3

240 – 290

3f

3

1.1.3.1 Marked og markedsdrivere

Etterspørselen etter fiberplater er hovedsakelig drevet av utviklingen av møbelindustrien
(hovedsakelig standard MDF, tynn MDF og hardboard) og byggenæringen (i hovedsak softboard).
Veksten i laminatgulvindustrien har bidratt sterkt til utviklingen av HDF-markedet i de siste 20 årene.
Laminatgulvproduksjonen vokste fra 270 millioner m² i 2000 til mer enn 500 millioner m² globalt i
2007, men finanskrisen førte til at markedet minsket til dagens nivå på rundt 460 millioner m².
Utviklingen av lette MDF-strukturer (honeycomb-plater eller bikubeplater) driver substitusjon av
sponplater i Europa, mens tynne MDF tar markedsandeler på bekostning av hardboard. I Asia
fortsetter MDF å erstatte kryssfiner i mange møbelapplikasjoner.
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Markedet for softboard, som hovedsakelig brukes som isolasjonsmateriale i bygg og anlegg, har
opplevd en fornyelse de siste årene takket være den voksende interessen for isolasjonsmaterialer fra
fornybare kilder. Etterspørselen etter softboard i Vest-Europa anslås å ha økt med 5%/år i det siste
tiåret.
Figur 28 –Markedsdrivere for fiberplater

Det totale trefiberplateforbruket i verden var på ca. 90 millioner m³ i 2012, sammenlignet med 47
millioner i 2003, og veksten har hovedsakelig vært drevet av Kina, der trefiberplateforbruket har økt
med 400% de siste ti årene. Foreløpig står Kina for mer enn 50% av den globale
trefiberplateetterspørselen.
Forbruket av fiberplater og MDF ble redusert fra 500.000 m³ i 2003 til 450.000 m³ i 2013 i Sverige og
Finland, mens forbruket i Norge økte fra 130.000 m³ til rundt 240.000 m³ i samme tidsperiode. Import
av standard MDF og HDF representerer 65.000 m³ av Norges totale trefiberplateforbruk og resten er
delt mellom norskproduserte hardboard- og softboardplater.
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Figur 30 – Regional markedsstørrelse på fiberplater (volum)
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Kina er den største eksportregionen, med total nettoeksport for EUR 940 millioner (56% av global
handel), etterfulgt av Europa med EUR 470 millioner (28%). Midt-Østen er den største
importregionen, etterfulgt av Japan (18%) og Nord-Amerika (12%).
De nordiske landene og Norge er nettoimportører. Norges nettoimport nådde EUR 55 millioner i 2006
og er i dag ca. EUR 26 millioner kroner.
Figur 31 – Global nettohandel av fiberplater (verdi)

Figur 32 – Regional nettohandel av fiberplater (verdi)

Billion EUR
2.0

Millions

Millions

Thousands

Figur 29 – Global markedsstørrelse på fiberplater (volum)
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1.1.3.2 Industristruktur og lønnsomhet

Kronospan er den største produsenten av fiberplater globalt, med produksjonsanlegg over hele
Europa. Arauco og Duratex fra Latin-Amerikan er andre og tredje største produsenter når det gjelder
kapasitet.
Europeiske produsenter produserer i hovedsak trefiberplater fra biprodukter fra sagbrukene, og de er
derfor ikke oppstrøms integrert i skogeierskap. Arauco og Duratex har, på den andre siden, sine egne
skogplantasjer. Mange asiatiske og nordamerikanske produsenter har også egne skogtilganger.
Integrering i ytterligere verdiøkende prosesser, for eksempel møbler eller laminatgulvproduksjon er
vanlig. Allikevel produseres MDF fortsatt i hovedsak for det åpne markedet. Mange
trefiberplateprodusenter er også horisontalt integrert i produksjon av andre trebaserte platekvaliteter,
som for eksempel sponplater og/eller OSB.
Hunton Fiber er det eneste selskapet i Norge som produserer fiberplater. Selskapet produserer
hardboard for spesielle byggapplikasjoner og softboard/isolasjonsplater i to fabrikker i Norge.
Standard MDF for møbler eller laminatgulv produseres ikke i Norge.

Figur 33 – De største produsentene av fiberplater i verden

Figur 34 – De største produsentene av fiberplater i Europa
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Figur 35 – De største produsentene av fiberplater i Norge
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EBITDA-marginen for de største europeiske fiberprodusenter har vært 8-9% i løpet av de siste fem
årene, i en tid da bransjen har lagt ned fabrikker i Sentral- og Vest-Europa og flyttet produksjonen til
østeuropeiske land, der produksjonskostnader, spesielt virkeskostnadene, er betydelig lavere.

Figur 36- Lønnsomhet for de største produsentene av fibreplater i Europa
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1.1.4 Sponplater
Sponplater (particleboard) innefatter plater lagd av flis, kutterspon og sagspon, ikke bare av sagspon
(Store norske leksikon). Sponplater er altså laget av små trepartikler, bundet sammen med et
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klebemiddel (normalt karbamidformaldehyd). Platen er strukturert slik at de fine partikler er på
overflaten og de grove partiklene i kjernen. Densiteten er normalt 600 til 800 kg/m3, avhengig av
platetykkelsen, sluttbruksformål og densitet av råmaterialet. Tykkelsen kan være 6-40 mm avhengig
av kvalitet.
Det største sluttbrukssegmentet av sponplater er møbelproduksjon, etterfulgt av bygg -og
anleggssektoren og dørindustrien.
De fleste trematerialer kan brukes til produksjon av sponplater, f.eks. massevirke, flis, sagspon og
treavfall. Høyt kostnadspress presser sponplateprodusenter å bruke stadig høyere andeler av
avfallstrevirke i råvaremiksen, spesielt i Sentral-Europa.
Hvis råvare er rundvirke må den barkes og flises. Etter tørking blir flisen såldet i partikkelstørrelse og
hver for seg blandet med lim. Et doseringssystem danner en kontinuerlig partikkelmatte, som består
av to ytre lag og et indre lag, med det findelte materialet i de ytre lagene. Matten blir deretter
forpresset, og kantene blir trimmet. Etter varmpressingen blir limet herdet. Deretter blir kantene
trimmet igjen og det blir kuttet opp plater fra den kontinuerlige linjen. Etter sliping kan platene selges,
sendes til andre interne prosessanlegg eller bli ytterligere foredlede på stedet. De samme typene av
dekorative overflatematerialer som brukes på MDF kan også brukes på sponplater. 88% av alle
sponplater som brukes i Europa er belagde.
Tabell 2 - Ressursbehov
Post

Enhet
3f

Input
3

Virke (sagbruksbiprodukter,
rundvirke, annen egnet
biomasse)

m ub/ m

1,4-1,5

Arbeidskraftbehov

h/m3

1,1

Investeringsbehov

EUR/årsm3

200 – 2500

1.1.4.1 Marked og markedsdrivere

Dagens globale sponplateetterspørsel er ca. 73 millioner m³. Dette er en økning på 9 millioner m³ i
forhold til 2003. Europa er den største forbrukeren av sponplater med 34 millioner m³ (47% av det
globale forbruket) etterfulgt av Kina med 13 millioner m³. De viktigste vekstmarkedene har i det siste
tiåret vært Kina og Latin-Amerika.
Forbruk av sponplater i Norden er ca. 1,3 millioner m³/år, Norge står for 17%.
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Figur 37 – Global markedsstørrelse av sponplater (volum)

Figur 38 – Regional markedsstørrelse av sponplater (volum)
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Etterspørselen etter sponplater er hovedsakelig drevet av utviklingen i møbelindustrien. 80 til 85% av
all particleboard som brukes i Europa ender opp i forskjellige møbelapplikasjoner. Den sterke veksten
i etterspørsel og produksjon av RTA-møbler (Ready-to-Assamble), også kjent som flatpakkede
møbler, har vært en sentral etterspørselsdriver. Produksjonen av RTA-møbler, gjort populært av f.eks.
IKEA, økte med 4%/år i Europa i perioden 2006 til 2011, mens samlet møbelproduksjon falt med
12,7%/år.2
Produksjonen av RTA-møbler bygger på en industri organisert for å minimere kostnaden for
arbeidskraft, og for å optimalisere både produksjonsutstyr og emballasje. Generelt sett, krever det en
sterk konsentrasjon av investeringene i maskiner, teknologisk utstyr og automatisering. I RTAmøbelsegmentet er produksjon en kritisk del av selskapets strategi, der økte volumer og pressede
produksjonskostnader er to viktige forutsetninger for å forbli konkurransedyktig i markedet. På grunn
av dette er RTA-industrien svært konsentrert, og det omfatter i hovedsak store bedrifter som er i stand
til å levere store volum og å takle leveringsfristene som kreves fra storskaladistribusjon. Som en følge
av at møbelproduksjon har fortsatt å flytte fra Vest-Europa til Øst-Europa og Asia, har etterspørselen
etter particleboard vokst raskt i disse regionene.
Kjøkkenskap er et annet stort sluttbruk av sponplater innenfor møbelsegmentet i Europa. På grunn av
at kjøkkenskap har stort volum per vektenhet blir de dyre å transportere lengre avstander, og
produksjon av kjøkkenskap har derfor holdt seg og vokst i Vest-Europa, mens produksjonen av andre
møbelkvaliteter har gått ned.
Den kontinuerlige utviklingen av nye overflate-/beleggmaterialer og teknikker gir potensial for
ytterligere å øke produksjonen av møbler fra sponplater (og MDF), som industrien kan tilby høyere
kvalitet, mer overkommelige og tilpassede møbler.

2

CSIL, “The European Market For Ready to Assemble Furniture”
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Figur 39 – Etterspørselsdrivere for sponplater

Den globale handelen med sponplater var ca. 740 millioner NOK i 2012. De største importørene var
Sentral- og Sør-Asia og Kina. Import til Japan doblet i 2012 sammenlignet med det historiske
gjennomsnittet. Dette var en direkte innvirkning av økningen av byggeaktivitet i Japan i kjølvannet av
2011-tsunamien.
Norden, med unntak av Norge, er nettoimportør (rundt 120 millioner euro) av sponplater, som
etterspørselen overstiger produksjonskapasiteten. Norge er derimot en nettoeksportør med en
eksportverdi som varierer fra 10 til 20 millioner EUR/år siden 2008.
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Figur 40 – Global nettohandel av sponplater (verdi)

Figur 41 – Regional nettohandel av sponplater (verdi)
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Kilde: Pöyry databases

1.1.4.2 Industristruktur og lønnsomhet

De største sponplateprodusentene i Europa er Kronospan, Egger, Sonae, Pfleiderer, sveitsiske Krono,
IKEA, Hayat Holding og Mauro Saviola. Arauco har produksjonssteder i Nord- og Sør-Amerika,
Duratex er kun basert i Sør-Amerika.
Sponplateproduksjonen i Europa er til stor del avhengig av resirkulert tre, og noen av produsentene er
oppstrøms integrert i innsamling og prosessering av avfallstre.
Norske sponplateprodusenter er Byggma og Jarel, og de produserer hovedsakelig byggkvaliteter.
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Figur 42 – De største produsentene av sponplater i verden

Figur 43 – De største produsentene av sponplater i Europa
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Lønnsomheten i næringen har blitt bedre de siste årene. Den viktigste utfordringen er råstofftilgang og
-kostnad. Spesielt treavfall har økt i pris i mange land i Europa, på grunn av økende etterspørsel fra
bioenergisektoren. De fleste bioenergiinsentivordninger, som ble innført for å fremme fornybar
energiproduksjon i EU, har nå blitt justert (f.eks. i Nederland og Tyskland) og er nå unntatt treavfall
som råstoff i nye bioenergienheter. Dette har underlettet noe for sponplateprodusentene, allikevel er
kostnadskonkurranseevne fortsatt av høyeste vekt.
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Figur 45 – Lønnsomheten for de største produsentene av sponplatter i Europa
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1.1.5 OSB
OSB (Oriented strand board) er et trebasert produkt laget av tynne lange, rektangulære flak (eller små
finerbiter) som er bundet sammen med en syntetisk harpiks (med andre ord en type av sponplate).
Platen er en trelags konstruksjon der flakene på overflaten på begge sider er orientert i samme retning,
mens flakene i kjernen er orientert på kryss av for de på flatene. I Europa er OSB laget av rundvirke
av små dimensjoner, hovedsakelig furu. I Nord-Amerika brukes osp, furu og gran.
Densiteten på OSB er 590-700 kg/m3 avhengig av treslag og sluttanvendelser. Tykkelsen er 6-40 mm.
Ifølge den europeiske standarden (EN 300), er OSB delt inn i fire kvaliteter som spenner fra ikke
laveste kvalitet for ikke synlige applikasjoner OSB1 til høyeste kvalitet med krav på bæreevne og
fuktbestandighet OSB4. I det europeiske markedet er standard produktet OSB3, mens OSB4
produseres i mindre volum for spesielle applikasjoner.
I produksjonsprosessen barkes rundvirket, kuttes til ønsket størrelse og matet inn i en skjærmaskin
hvor stokkene er skåret i små flak (ca. 38x30x7mm). Flakene blir såldet, tørket og deretter blandet
med harpiks. Flakene blir lagt i lag, hvert lag med flakene orientert vinkelrett til det foregående laget,
til en sammenhengende matte. Matten blir forpresset, kanten trimmet og deretter varmpresset.
Varmpressingen herder harpiksen, binder flakene og resulterer i en solid OSB-plate.

Tabell 3 - Ressursbehov
Post

Enhet

Input

Virke (sagbruksbiprodukter,
rundvirke, annen egnet
biomasse)

m3fub/ m3

1,6 – 1,8

Arbeidskraftbehov

h/m3

1,5
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Investeringsbehov

EUR/årsm3

210 – 250

1.1.5.1 Marked og markedsdrivere

OSB-plater brukes normalt i bygging av single- og flerfamilieboliger, samt i lette kommersielle
konstruksjoner. Typiske boligkonstruksjonsformål er undergulv, underlag til undergulv, vindsperrer
til tak, vegger og vindsperrer til vegger. OSB er også ofte brukt midlertidig i byggeprosessen som
inngjerding. Over 90% av det OSB som brukes i Europa er brukt i konstruksjonen. Andre
sluttbruksformål er hovedsakelig møbler, møbelkomponenter og emballasje.
En høy andel av trekonstruksjon, f.eks trerammekonstruksjoner i boliger, resulterer vanligvis i en
større etterspørsel etter OSB. Derfor er forbruket av OSB høyere i Nord- og Sentral-Europa, hvor det
er en sterkere tradisjon for trekonstruksjon, sammenlignet med Sør-Europa.
Figur 46 – OSB-forbruk per innbygger I Vest-Europeiske land
m3/innbygger
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Kilde: Euroconstruct, Pöyry databases

OSB er fortsatt et relativt nytt produkt i det europeiske markedet og er markedsandeler øker stadig,
hovedsakelig på bekostning av kryssfiner. Produktsubstituering har bidrag til etterspørselsveksten, i
kombinasjon med en økende interesse for å bruke trevirke i byggsektoren, har økt OSB-etterspørselen
i Europa de siste årene, selv om aktiviteten i byggenæringen har falt.
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Figur 47 – OSB-etterspørsel og byggeaktivitet i Vest-Europa
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Figur 48 – Markedsdrivere OSB
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Det globale forbruket av OSB-plater var 24 millioner m³ i 2012. OSB-plater brukes hovedsakelig i
Nord-Amerika med et årlig forbruk på 18 millioner m³/år (75% av det globale forbruket) og i Europa
med 4 millioner m³/år (19% ). Markedet for alle andre regioner kombinert er mindre enn to millioner
m³. Hovedmarkedene ble hardt rammet av finanskrisen i 2009, og det globale forbruket falt fra en
topp på 27 millioner m³ til så lavt som 17 millioner m³.
Forbruk av OSB i Norden inkludert Norge har økt fra 70.000 m³ i 2003 til nær 200.000 m³ i 2013.
Norges forbruk er mer enn doblet fra 27.000 m³ til 56.000 m³ i samme tidsperiode.

Figur 49 – Global markedsstørrelse av OSB (volum)

Figur 50 – Global markedsstørrelse av OSB (volum)
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Nord-Amerika er den eneste regionen med kontinuerlig nettoeksport. Alle andre regioner er
nettoimportører. Europa er den største importøren med en nettoimport på 115 millioner euro i 2012.
Norge og de andre nordiske landene har ingen lokal OSB-produksjon og må importere all OSB som
forbrukes.
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Figur 52 – Regional nettohandel av OSB (verdi)
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1.1.5.2 Industristruktur og lønnsomhet

Et flertall av de store OSB-produsentene i verden er basert i Nord-Amerika. Hovedprodusenter er
Louisiana-Pacific, Georgia Pacific, Ainsworth og Weyerhauser. Kronospan og sveitsiske Krono er de
største europeiske produsentene, mens NORBORD har OSB-fabrikker i Nord-Amerika og Europa.
Noen få produsenter dominerer markedet i Europa. De fire største selskapene har en samlet
markedsandel på 80%. Mesteparten av det europeiske produksjonskapasiteten av OSB ligger i ØstEuropa. Oppstrøms integrering i skogeierskap er vanlig blant OSB-produsenter i Nord-Amerika og
Øst-Europa (spesielt i Russland). Mange av OSB-produsentene er også horisontalt integrerte i annen
plateproduksjon samt også med ytterligere verdiskapning gjennom produksjon av møbler eller
byggekomponenter .
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Figur 53 – De største produsentene av OSB i verden

Figur 54 – De største produsentene av OSB i Europa
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Figur 55 – Lønnsomhet for de største produsentene av OSB i Europa
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1.1.6 Utviklede treprodukter
Utviklede treprodukter henviser til bærende bygningsproduktkomponenter som hovedsakelig brukes i
kommersielle og industrielle applikasjoner som prefabrikkerte hus, broer eller til og med fyrer
utelukkende laget av tre. Basert på den enkelte etterbehandling, kan utviklede treprodukter brukes for
så vel utendørs som innendørs bruk. De viktigste kategoriene av utviklede treprodukter er:
- Limtre
- Fingerskøyting
-

I-bjelke

- Cross Laminated Timber (CLT), flere lag med hobbyplater som har blitt limt sammen med
lamellene i 90 graders vinkel mellom lagene.
- Andre platevarianter: Finerlaminat (Laminated Veneer Lumber, LVL), sammenlignbare materialer
er LSL (Laminated Strand Lumber) som bruker mindre finerbiter og er relativt lik OSB-plater,
PSL (Parallel Strand Lumber) som er laget av mer defekt finer enn LVL, og OSL (Oriented Strand
Lumber) som er et samlebegrep for noen produkter bl.a. PSL.
Avhengig av det aktuelle markedet, må trekonstruksjonsprodukter være i samsvar med ulike lokale
forskrifter og normer for å brukes som byggeprodukter. I EU må alle byggevarer etterkomme den nye
EU Construction Products Regulation (CPR) som trådte i kraft 1. juli 2013. Fra denne datoen
pålegges trelast og trebaserte produkter, bestemt for byggemarkedet og dekket av den europeiske
European Harmonised standard (hEN) eller European Technical Approval (ETA), å erklære sine
ytelsesegenskaper via CE-merking og en produsenterklæring (DoP Declaration of Performance) for å
bli plassert på EUs byggevaremarkeder.
Dataene og informasjon om CE-merkete treprodukter sikrer deres bruk i konstruksjoner. I tillegg
bryter HLR ned tekniske handelshindringer for byggevarer i EU, som betyr at tilsvarende produkter
kan sammenlignes med hverandre og handles fritt – når en produkt blitt CE-merket kan den ikke
utelukkes fra salg i noen EU-medlemsland og bare ett sett av dataene er nødvendig.
1.1.6.1 Limtre

Limtrebjelker er laget av trelastbord som er bundet sammen med et lim for å danne et enkelt
bærestykke. Den ble først brukt i det 19. århundre i Europa, og det ble det største segmentet av
utviklede treprodukter i den europeiske regionen. I det første trinnet blir bordene styrkesortert og
kuttet tilsvarende. Styrkesorteringen kan gjøres ved optiske skannere, x-ray-skannere eller en
kombinasjon av begge. Platene blir fingerskjøttet for å oppnå de ønsket/nødvendig lengde, deretter
blir de lange bordene høvlet og kantlimte for å skape ønskede bjelker.
Limtrebjelker er ofte betraktet som det mest allsidige produktet i utviklet-tre-familien. De blir først og
fremst brukt som bærende elementer (bjelker, buer og søyler) i kommersielle og industrielle
applikasjoner, for eksempel store takkonstruksjoner med lange spenn, takstoler, elektriske stolper,
fotgjenger- og veibroer og synlige bjelker i boliger (på grunn av deres evne til å bli buet).
Det globale markedet for limtrebjelker er anslått til 4,5 millioner m3. Europa og Asia (hovedsakelig
Japan) står for i underkant av 50% av markedet hver, mens limtreforbruket i Nord-Amerika er liten.
Både Europa og Nord-Amerika er nettoeksportører av limtrebjelker, mens Asia (Japan) er den
viktigste importregionen.
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1.1.6.2 Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

Fingerskjøtt konstruksjonsvirke (Finger-jointed structural timber FJST) er laget av tørket trelast. I
produksjonsprosessen blir de tørre bjelkene styrkesortert og deretter fingerskjøtt. I det siste trinnet blir
bjelken høvlet og kuttet til ønskelig lengde. Produksjonsprosessen er enklere i forhold til andre
utviklede treprodukter og mange små sagbruk og andre selskaper innenfor skogverdikjeden har
investert i en produksjonslinje.
Sluttbruken av FJST er lik den for limtrebjelker. Imidlertid er markedet for fingerskjøtt
konstruksjonstrevirke stort sett begrenset til Europa. Massive fingerskjøttbjelker som bærende
elementer har sine røtter i den klassiske europeiske snekringsvirksomheten, siden det ikke har vært
nok rundvirke med tilstrekkelige lengder og diametere som kan brukes som bærende bjelker. Flertallet
av sagbruk er i dag begrenset til å skjære lengder på 6 meter. Videre er en solid meget lang
konstruksjonsbjelke skåret ut av ett tre mest sannsynlig ikke homogen nok til å tåle tung last og for å
oppfylle de nyeste normene og lovene (CE-merking, etc.).
Forbruket av FJST i Europa er anslått til om lag 2,5 millioner m3 i 2013. Det finnes svært lite
informasjon om produksjon og forbruk av dette produktet utenfor Europa. Mange europeiske sagbruk
har investert i ny kapasitet i løpet av de siste årene på grunn av den enkle integrasjonen, lav
startterskel og synergier med sin tradisjonelle virksomhet. I løpet av det siste tiåret har det europeiske
markedet vært økende med en årlig rate på 7%/år, med bare en dukkert under finanskrisen i 2008.
FJST har tatt markedsandeler fra limtre og tradisjonelt konstruksjonsvirke i Sentral-Europa.
1.1.6.3 I-bjelke

En I-bjelke er en utviklet treprodukt, som er laget av tre separate stykker. En topp- og bunnflens (4065mm) som kan være laget av enten finérlaminattre ("LVL") eller skurlast og et tynnt midtmateriale
vanligvis laget av kryssfiner eller OSB. Andelen av LVL innen I-bjelkelagsproduksjon har vokst til
over 50% de siste årene. I-bjelker har sine viktigste markeder i Nord-Amerika og Storbritannia. I
andre deler av Europa er det mer vanlig å bruke fingerskjøtt tre eller limtrebjelker.
Produksjonen av I-bjelker starter med utarbeidelse av flenser og midt. I første omgang blir OSB (eller
kryssfiner) kuttet til størrelse og avrundet til å fungere som midt mellom flensene. Samtidig blir LVL
eller sagde tømmerbjelker kuttet til størrelse og frest for å holde midtstykket. De preparerte flensene
og midten blir montert og limt sammen for å skape en I-bjelke. I et siste trinn blir I-bjelken kuttet til
størrelse og tørkes.
Typiske bruksområder for I-bjelker inkluderer gulv- og takkonstruksjoner samt andre bærende
konstruksjoner. I-bjelker likner stålbjelker i utseende, og de er ment å være like sterke, noe som gir et
alternativ til betong og stål. I-bjelkemarkedet er i stor grad avhengig av nyboligbygg med en 90%
andel i boligbygg og resten i annet bygg.
1.1.6.4 CLT Cross Laminated Timber

CLT ("Cross Limtre") består av flere lag med hobbyplater stabellt på tvers (typisk 90 grader) og limt
sammen. De brukte platene er styrketestede/sorterte og fingerskjøtt. Et tverrsnitt av et CLT-element
har minst tre sammenlimte lag av plater som er plassert i ortogonalt alternerende orientering til de
tilgrensende lagene. I spesielle tillempninger kan påfølgende lag legges i samme retning, noe som gir
et dobbelt lag (f.eks. dobbelt langsgående lag på de ytre flater og ytterligere to lag i kjernen av platen)
for å oppnå spesifikk strukturell kapasitet.
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CLT-produkter er vanligvis fabrikkert med 3-7 lag og enda flere i noen tilfeller. De brukes vanligvis i
vegg-, gulv- og taksystemer samt prefabrikkerte vegg- og gulvstrukturer.
Størrelsen på CLT-markedet i Europa er anslått til 0,5 til 0,7 millioner m³, og det er tilnærmet lik
produksjonsnivået i Europa. Mange produsenter bygger nå ytterligere CLT-kapasitet og nye
produsenter kommer inn i markedet, som vokser med andelen av trebolighus i Europa. CLT tar stadig
en større markedsandel på bekostning av andre trebyggevarer. Avhengig av innovasjon av nye og
forbedrede produksjonsteknikker og endringer i råvarepriser kan CLT få en enda sterkere utvikling i
nær fremtid.
1.1.6.5 Industristruktur og lønnsomhet

Et flertall av de store produsentene av limtre, fingerskjøtt konstruksjonsvirke og CLT er vertikalt
integrert. De fleste av dem har sagbruksvirksomheter parallelt med deres produksjon av utviklede
treprodukter. I tillegg tilbyr mange av de største produsentene også en rekke forskjellige utviklede
treprodukter og trelast, og noen produserer prefabrikkerte hus og/eller drive egne byggefirmaer. Men
mange mindre produsenter dekker ikke noen ytterligere trinn i verdikjeden.

1.1.7 Kjemisk modifisert tre
Kjemisk modifisering tar sikte på å forbedre holdbarheten av trevirke på en miljøvennlig måte, ved å
impregnere trevirket med modifiseringskjemikalier som reagerer inne i trevirket. Den kjemiske
sammensetningen celleveggene endres eller fylles med et inert stoff. Bortsett fra holdbarhet, forbedres
egenskaper som dimensjonsstabilitet, hardhet, UV-motstand og adsorpsjonsevne ved modifiseringen.
Kjemisk modifisering kan appliseres på massive treprodukter samt treråvare som brukes i plater og
andre treprodukter, for eksempel flis som senere brukes i MDF-produksjon.
Det finnes forskjellige typer av kjemisk modifikasjon som involverer ulike typer kjemikalier for å
forbedre holdbarheten og/eller ytelsen av treproduktene. De mest kjente metodene for produksjon av
modifisert tre i kommersiell målestokk er:
 Acetylering - acetylering med eddiksyreanhydrid - er en av de mest lovende metoder. Under
reaksjonen av tre med eddiksyreanhydrid blir hydroksylgrupper i celleveggens polymere omdannet
til acetylgrupper som er hydrofobe. Molekylene i trevirket forandres og blir tyngre. Som
ubehandlet trevirke, består acetylert trevirke kun av karbon, hydrogen og oksygen, og følgelig kan
acetylert treavfall håndteres som ubehandlet tre.
 Furfurylering - modifisering av tre med furfurylalkohol-harpiks er en effektiv metode for å
produsere treprodukter med høy dimensjonsstabilitet, økt holdbarhet, hardhet og
motstandsdyktighet mot alkalier og syrer. Furfurylalkohol er en fornybar kjemikalie avledet fra
furfural, produsert fra hydrolysert biomasseavfall f.eks. melasse. I likhet med acetylert trevirke kan
furfurylert treavfall håndteres som ubehandlet tre.
 Impregnering med biopolymere - basert på impregnering av tre med bioavledet aktive vegetabilske
oljer f.eks. linolje. Behandling med vegetabilske oljeharpikssystemer kan benyttes til å forbedre
dimensjonsstabiliteten og øke holdbarheten. Moderne oljeimpregneringsmetoder omfatter et
herdetrinn, varmebehandling ved herdingen danner i tillegg en holdbar kjemisk bundet
overflatelag.
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 Impregnering med silikatinnholdende løsning - modifisering av trevirke ved hjelp av organiske
silisiumforbindelser (silaner, siloksaner, silikoner osv.) samt uorganisk natriumsilikat.
Natriumsilikat kan øke treets brannmotstand.
Kjemisk modifisert trevirke er mest brukt i utendørs applikasjoner som terrassebord og kledning. Slikt
trevirke kan også brukes i møbelproduksjon og snekkeriapplikasjoner, f.eks. vindu- og dørproduksjon,
selv om enkelte produsenter kun fokuserer på utendørsapplikasjoner.
Nøkkelinnsatsmaterialer i produksjonen er tre og kjemikaliene som brukes for modifiseringen.
Tre er plassert i en industriell behandlingsenhet, først opprettes et vakuum i enheten og luften blir
fjernet fra cellene. Med bibeholdt vakuum fylles behandlingsenheten med den reaktive
behandlingsløsningen. Hydraulisk trykk påføres, og det tvinger løsningen inn i treets celler. Et endelig
vakuum trekker overskytende løsning, som kan pumpes tilbake til en lagringstank. Lavt trykk inne i
trevirket trekker inn behandlingsløsning når trykket blir normalt. Behandlet trevirke blir deretter
tørket til bestemte fuktighetsinnhold. Enkelte behandlinger innebærer varmeherding som en del av
den endelige prosess.

1.1.7.1 Markeder og markedsdrivere

Kjemisk modifisert trevirke er et relativt nytt produkt, og nåværende globale etterspørselen i markedet
er beregnet til 43.000 m3. Kommersiell produksjon er fortsatt relativt lav, selv om det finnes en rekke
pilotanlegg globalt hvor selskapene enten utforsker nye produksjonsteknologier eller hvordan disse
teknologiene kan brukes for lokalt tilgjengelige råvarer.
Europa er den største forbrukeren av kjemisk modifisert trevirke med 29.000 m³ etterfulgt av NordAmerika og Asia. Forbruket vokser raskt fra et svært lavt nivå. Markedet økte virkelig etter at både
Kebony og Accoya startet kommersiell produksjon i henholdsvis 2009 og 2007.
Forbruket av kjemisk modifisert trevirke i Norden inkludert Norge har nådd 7.000 m³. Forbruket
følger ikke den økonomiske syklusen på dette stadiet, siden det er et relativt nytt produkt.
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Figur 56 – Global
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1.1.7.2 Industristruktur og lønnsomhet

De mest kjente produsentene av kjemisk tre er Kebony og Accoya, med sine produksjonsanlegg
basert henholdsvis i Norge og Nederland.
Norgesbaserte Kebony har vært et av de ledende selskapene til å introdusere kjemisk modifisert
trevirke til forbrukerne, og har oppnådd en god markedsposisjon innenlands og andre steder i NordEuropa.
For tiden er det meste av markedsført kjemisk modifisert trevirke produsert og solgt i Europa; Likevel
har det vært en utvikling også i Nord-Amerika og Asia.
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Prosess

Teknologi

Produsenter

Kapasitet, m3

Acetylering

Accoya

Titan Wood
(Nederland))

45.000

Furfurylering

Kebony

Kebony
(Norge)

25.000

Impregnering
med
biopolymere

Nobelwood

Foreco (NL)

2.000

Lignia

Lignia (NZ)

12.000

Silikatinnholdende
løsning

Timbersil

Timbersil
(USA)

7.000

Q-Treat
Organowood

10.000
Stora Enso
(Finland)

5.000

Organowood
(Sverige)

Kjemisk modifisert trevirke er ofte solgt til en høyere pris enn mange tropiske tresorter, og anses
derfor som attraktivt å produsere. Til tross for høy prising er det fortsatt et nisjemarked hvor man må
bearbeide markedet, og vise at det nye produktet kan møte lovt holdbarhet og ytelse.
Produksjon av kjemisk modifisert trevirke i Europa er fortsatt i stor grad avhengig av import av
egnede furuarter fra USA og New Zealand. Det er et ønske om å utnytte innenlands tilgjengelige
bartre- og løvtrearter for å redusere produksjonskostnadene og ta en større markedsandel.
Lønnsomheten i næringen er fortsatt et problem, og ingen av de større produsentene rapporterer
positive resultater.
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1.1.8 Termisk modifisert tre
Termisk modifisering involverer oppvarming av trevirke i fravær av luft ved temperaturer mellom
180°C og 260°C. Termisk induserte kjemiske endringer endrer de fysiske og biologiske egenskapene
hos trevirke, og de nye egenskapene er svært avhengig av den varmebehandling som gis.
Det er fem metoder for termisk modifisering som involverer noe ulike behandlingsprosesser for å
bedre holdbarhet og/eller ytelse av treprodukter:
 ThermoWood- prosessen som involverer damp for å varme trevirke til temperaturer i overkant av
212°C. Varmen trenger inn til kjernen av treet og driver ut fuktighet og harpiks
 Retification-prosessen er en mild pyrolyseprosess med temperaturer under 280°C foretatt under
inert (nitrogengass) atmosfære som vesentlig forbedrer trevirkets dimensjonsstabilitet, hygroskopi
og motstand mot forråtnelse
 Le-Bois Perdure-prosessen starter med å tørke fersk trevirke, og deretter varmes trevirket opp til
230°C i en dampatmosfære.
 Plato-prosessen består av «hydrothermolysis», tørrherding og kondisjonering, og kan ta opp til 7
dager. Normal behandlingstemperatur er 160°C - 190°C.
 OHT-prosessen (oljevarmebehandling) utføres i en lukket beholder, med varm rå vegetabilsk olje
som sirkulerer rundt treet i løpet av behandlingen, temperaturen når 200°C - 220°C.
Termisk modifisert trevirke er egnet for ikke-bærende konstruksjon over bakken og kan brukes i
utendørsapplikasjoner slik som terrassebord, kledning, hagemøbler og lekeplasser. Det kan også bli
brukt til gulv, møbler og snekkeriprodukter, samt for musikkinstrumenter.
Produksjonsprosessen kan bestå av bare ett trinn som i OHT-, Retification- og Le-Bois Perdureprosessene; eller flere trinn som for ThermoWood-prosessen –tørking, varmebehandling og endelig
kjøling/kondisjonering, så vel som for Platon-prosessen som består av «hydrothermolysis»,
tørrherding og kondisjonering.
I ettrinnsprosessene (OHT, Retification og Le-Bois-Perdure) plasseres trevirket normalt i en
behandlingsenhet der olje, nitrogen gass eller damp blir applisert.
ThermoWood- prosessen starter med at ferskt trevirke blir tørket i opp til 48 timer i temperaturer fra
100°C til 130°C. Deretter varmebehandles trevirket i et dampmedium i 4 timer i temperaturer mellom
150°C til 240°C. Etter varmebehandling blir trevirket avkjølt og kondisjonert i ytterligere 24 timer
ved 70°C.
Platonprosessen kan startes med fersk eller lufttørket trevirke som gjennomgår «hydrothermolysis»prosessen under trykk i tre til fem dager ved en temperatur av 160°C - 190°C. Videre tørrherdes
trevirket i 14 til 16 timer ved 170°C - 190°C, og blir kondisjonert i 2-3 dager.
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Prosess
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Perdure

Damp
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Thermowood

Damp

Fersk

150-240

Plato

Damp
luft
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Fersk
tørr

ca.

eller

170-190

1.1.8.1 Marked og markedsdrivere

Termisk modifikasjon av trevirke kan bli datert tilbake til vikingtiden; Men moderne
modifikasjonsteknologier daterer seg bare tilbake til 1930-tallet da nisjeprodukter til flyindustrien ble
produsert i USA. Det tok ytterligere 60 år før det første kommersielle anlegget ble bygget i Finland i
begynnelsen av 1990-tallet.
Så langt har termisk modifisering vært den mest vellykkede metoden for å modifisere trevirke, og en
rekke teknologier har dukket opp i løpet av de siste 20 årene. Finske ThermoWood- teknologien har
vært kommersielt mest vellykket og mest utbredt, ikke bare i Europa, men også i andre regioner. Det
er estimert at mer enn 60% av det termisk modifiserte trevirket i Europa er produsert på denne måten.
Termisk modifisert tre, selv om det er et relativt nytt produkt, øker globalt sin tilstedeværelse i
markedet, og dagens etterspørsel er anslått til 160.000 m3. I likhet med kjemisk modifisert tre finnes
det en sterk drivkraft for å utnytte innenlands tilgjengelig råstoff og utvide markedspotensialet for
underutnyttede treslag.
Europa er den største forbrukeren av termisk modifisert tre med 133.000 m³ etterfulgt av NordAmerika og Asia. Forbruket vokser raskt fra et svært lavt nivå.
Forbruk av termisk modifisert tre i Norden, inkludert Norge, har passert 10.000 m³. Termisk
modifisert tre er et mer modent produkt enn kjemisk modifisert og forbruket påvirkes derfor noe mer
av de økonomiske syklusene.
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Figur 58 – Global markedsstørrelse av termisk behandlet tre
(volum)
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1.1.8.2 Industristruktur og lønnsomhet

ThermoWood er det mest kjente varemerket for termisk modifisert trevirke og er produsert av en
rekke produsenter. ThermoWood-produksjon er ofte integrert med tradisjonell sagbruksvirksomhet.
Global kapasitet for produksjon av termisk modifisert tre er anslått til rundt 500.000 m 3, og Europa
sto for 460.000 m3. Finland er den ledende produsenten av termisk modifisert tre, med en installert
kapasitet på 210.000 m3.
I motsetning til Finland, har Norge og Sverige svært liten innenlandsk produksjon av termisk
modifisert tre med installert kapasitet på 4 og 9 tusen m3 hhv.
Suksessen av termisk modifisert tre i Finland er knyttet til et partnerskap mellom Technical Research
Centre of Finland (VTT) og industrien, hvor de fleste store trelastprodusenter var involverte og kunne
bruke sine eksisterende distribusjonskanaler for å levere produktet til markedet, sammen med sine
tradisjonelle varer. Patentet er åpent for alle og lisensieringen er rimelig, og det har gjort finske
ThermoWood til en av de mest populære og allment vedtatte teknologier for produksjon av termisk
modifisert trevirke.
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Figur 60 – De største produsentene av termisk modifisert tre i
Europa
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Termisk modifisert trevirke er dyrere enn tradisjonelt impregnert trevirke; Imidlertid er det betydelig
billigere enn kjemisk modifisert tre og er sammenlignbart med billigere tropisk hardved.
I motsetning til tradisjonelt impregnert tre kan ikke varmebehandlet trevirke brukes i strukturelle
lastbærende applikasjoner, eller i direkte kontakt med bakken. Likevel er denne typen materiale mer
miljøvennlig og har rimelig lang forventet levetid, med minimalt vedlikeholdsbehov.
Produksjon av termisk modifisert tre i Europa fokuserer på bruk av innenlandske arter der termisk
modifisering blir brukt til å øke verdi, holdbarhet og ytelse av både bartre- og lauvtrearter. Interesse
av termisk modifisering er langsomt voksende også utenfor Europa, særlig i Nord-Amerika, der det er
mest brukt for lauvtre.
Lønnsomheten i næringen synes å være knyttet til den valgte modifikasjonsprosessen, og i mindre
grad til integrering i andre aktiviteter. Store skogindustriselskaper synes å være vellykkede i drift av
anlegg for termisk modifikasjon av trevirke, men det har vært noen tap på veien f.eks. har Menz Holz
produksjon av OHT blitt insolvent for andre gang i 2014 (første insolvens i 2012) og, Platon wood i
Nederland i 2012.

1.1.9 Tre-plast-kompositter
Tre-plast-kompositter (Wood plastic composites WPC) består av naturfiber, polymer og uorganisk
fyllstoff. Andeler av fiber/polymer andelen i det endelige produktet varierer fra 50/50 til 80/20.
Vanligvis er tre som brukes som en fiber i tre-plast-kompositter -produkter, og det kan enten være
bartre eller lauvtre, både jomfruelig virke og resirkulert. Imidlertid er andre naturlige fibre også mye
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brukt, f.eks. bambu. Typiske polymere som brukes i produksjonen omfatter jomfruelig eller
resirkulert PP, PE og PVC.
Tre-plast-kompositter brukes hovedsakelig i utendørs applikasjoner som terrassebord, kledning, til
mindre grad i gjerder, landskapstømmer, tterraseapplikasjoner. Det kan også brukes i innendørs
applikasjoner og i bilindustrien.
Tre-plast-kompositter er produsert ved blanding av trepulver med varme termoplastiske harpikser slik
som PVC, PP, PE, HDPE, LDPE, ABS, PS eller PLA. Etter blanding blir materialet granulert og
deretter ekstrudert til ønsket form, selv om det i noen tilfeller også brukes sprøytestøping. Som avfall
kan produkter av tre-plast-kompositter prosesseres, bli granulert på nytt og brukes om igjen i
produksjonen.
De fleste tre-plast-kompositter er PE-baserte. Tilsatsstoffer inkluderer fargestoffer, koplingsmidler,
UV-stabilisatorer, esemidler, skummidler og smøremidler som bidrar til å oppnå den ønskede
spesifikasjon, avhengig av bruken.

1.1.9.1 Marked og markedsdrivere

Tre-plast-kompositter ble først introdusert i terrasseapplikasjoner i tidlige 1990-tallet i Nord-Amerika.
Det ble hevdet at disse produktene er mer miljøvennlige og krever mindre vedlikehold enn tradisjonelt
behandlede heltreprodukter.
Tre-plast-kompositter har vært mest vellykket i den nordamerikanske markedet og er stadig økende i
popularitet i Kina, men mindre raskt i Europa. Globale markedet er anslått til 2,7 millioner tonn.
Nord-Amerika har fortsatt det største forbruket av tre-plast-kompositter med 1,2 millioner tonn, tett
fulgt av Kina med 1,1 millioner tonn, den europeiske produksjonen nådde nesten 290.000 tonn og
resten av Asia rundt 125 000 tonn.
Forbruk av tre-plast-kompositter i Norden inkludert Norge har nådd 5 tusen tonn. Tre-plastkompositter er et nytt produkt i Nord-Europa, og forbrukerne er motvillige til å gå bort fra tradisjonelt
behandlet tre.
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Figur 62 – Global markedsstørrelse av tre-plast-kompositt
(volum)

Figur 63 – Global markedsstørrelse av tre-plast-kompositt
(verdi)
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1.1.9.2 Industristruktur og lønnsomhet

Produksjon av tre-plast-kompositter domineres av Nord-Amerika og Kina. I lang tid har
nordamerikanske produsenter dominert produksjon og forbruk av tre-plast-kompositter; Men Kina er
sannsynlig å ta igjen og gå forbi Nord-Amerika i løpet av få år.
I Europa er det vanligvis plastprodusenter eller spesialistprodusenter som er involvert i produksjon av
tre-plast-kompositter. De største produksjonsenhetene tilhører UPM som er et ganske tradisjonelt
treproduktselskap involvert i treforedlings- og trelastvirksomheter. UPM bruker biprodukter fra sine
skogindustrianlegg for å produsere tre-plast-kompositter, som mest blir brukt i terrasseapplikasjoner.
Foreløpig er det ingen produsent av tre-plast-kompositter i Norge, ettersom etterspørselen fortsatt er
relativt lav. Tradisjonelle treprodukter er fortsatt sterke innenfor områder som terrasseapplikasjoner
og kledning, og i nær framtid er det ingen tegn på stor substitusjon.
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Figur 64 – De største produsentene av tre-plast-kompositter i Europa
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Det er sannsynlig at produksjon av tre-plast-kompositter vil øke ytterligere, spesielt i Øst-Europa.
Østeuropeiske, inkludert russiske, kunder synes å favorisere tre-plast-kompositter mer enn
vesteuropeere. Det vil derfor være rimelig å forvente at innenlandsk produksjon vil øke i Russland og
andre steder i Øst-Europa.

1.2

Masse produkter
Det globale forbruket av fiberråstoff i papirindustrien har økt med 1,4% per år det siste tiåret,
hovedsakelig drevet av voksende papirproduksjon i Kina og en økende etterspørsel etter papirbasert
emballasje.
Returpapir og kjemisk masse står for 55% resp. 32% av det globale tilbudet av fibrer for
papirfremstilling.3 Mekaniske og halvkjemiske masser utgjør 9%, og ikke trebaserte masser
(hovedsakelig halm og andre planter) ca 4%.

3

Returpapir inneholder mineraler, fyllstoffer, rejects og prosesstap. Prosesstapene er vanligvis rundt 1020%,og andelen resirkulert fiber i den totale globale papirproduksjonen er noe under 50%.
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Figur 65 - Verdensproduksjon av papirmasse
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1.2.1 Kjemisk masse
Kjemisk masse blir produsert ved å kombinere tre med kjemikalier som skal fjerne lignin fra veden
uten å svekke de cellulosefibre. Kjemiske masser er vanligvis sterkere enn mekaniske masser. Et bredt
spekter av forskjellige bartre- og løvtrearter kan anvendes, og kvaliteten av massen avhenger av både
treråstoffet og prosessen.
Kjemiske masser inkluderer kvaliteter som bleket bartre- og løvtresulfatmasser (kraft) (BSKP og
BHKP), ubleket sulfatmasse (UKP), bleket sulfitt (BSP) og ublekede sulfitt masser (USP).

Figur 66 – Global andel av forskjellige kjemiske masser
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BHKP er primært brukt ved fremstilling av trefritt papir (63%), mykpapir (17%) og kartong (10%).
De viktigste sluttbrukssektorene for BSKP er trykk og skrivepapir (49%), mykpapir (20%) og kartong
(16%). Bølgepapp står for ca. 70% av verdens forbruk av UKP. Bruken av sulfittmasser er synkende,
og sulfittproduksjonskapasitet legges kontinuerlig ned over hele verden. BHKP vil erstatte
sulfittmasser i trykk og skrivepapir, som står for ca. 52% av dagens sulfittmasseforbruk.
Fluffmasser benyttes for fremstilling av absorberende engangs sanitær- og helseprodukter. De fleste
fluffmasser er bleket kjemiske masser, men høyutbyttesmasser og blandinger av høyutbyttes og
kjemiske masser er også brukt for fluffing. De fleste fluffmasser selges i ruller. Fluffmasser inngår i
markedsdata for BSKP, sulfitt og mekanisk masse.
I sulfatprosessen (kraftmasse) kokes flis i sterkt alkalisk kokevæske. Under koking, blir ligninet i
veden oppløst og trefibrene skilt ut. Etter fordøyelse, blir kokekjemikalier og oppløste trefiberdeler
vasket ut, og massen blir vasket, kvister blir avskilt, bleket, vasket på nytt og tørket. Svartluten fra
vaskingen blir normalt brent og genererer det meste av den nødvendige prosessdampen4. Bark og
treavfall er vanligvis brent i en sidekjele for å generere ekstra energi. En ny kraftmassefabrikk bør ha
en kapasitet i området fra 600.000 til 1.000.000 tonn pr. år (ADt/a) for å være konkurransekraftig.

Tabell 1 – Ressursbehov for en ny konkurransekraftig BSKP- /BHKP-fabrikk
Post

Enhet
3

BSKP

BHKP

Treråstoff

m fub/ADt

4.5 – 5.5

3.0 – 4.0

Arbeidskraftsbehov

timer/ADt

1.5 – 2.5

1.5 – 2.5

Investeringsbehov

EUR/årstonn

1050 – 1600

950 – 1.400

Tabell 2 – Ressursbehov for en ny konkurransekraftig flufffabrikk
Post

Enhet
3

Fluff pulp

Treråstoff

m fub/ADt

4.2 – 5.4

Arbeidskraftsbehov

timer/ADt

0.6 – 2.8

4

Flere teknologier har blitt utviklet, eller er under utvikling, for å behandle svartluten for å produsere
produkter med høyere verdi, for eksempel bioetanol og kjemiske råstoffer.
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1.2.1.1 Markeder og markedsdrivere
Markedet for kjemiske masser bestemmes av papir- og pappforbruket i verden. Spesielt forbruket av
trykk- og skrivepapir, mykpapir, kartong og bølgepapp driver markedet. Generelle
etterspørselsdrivere av papir- og pappmarkeder er presentert i Figur 67 – Etterspørselsdrivere for
masse.

Figur 67 – Etterspørselsdrivere for masse

I tillegg er det noen drivere som påvirker fiberegenskapsutviklingen av ulike produkter. BHKP vil
opprettholde sin fremtredende rolle i produksjon av trykk- og skrivepapir på grunn av den
teknologiske utviklingen av trykkpresser og -skrivere, som tillater stadig høyere trykkhastighet. Dette
fører til høyre andel løvtre i papiret. Fortsatt nedleggelser av trefri masseproduksjon hjelper BHKP i å
få ytterligere andel av trykk- og skrivepapirmarkedet.
Andel av BHKP i det globale mykpapirmarkedet er økende. Økt bruk av BHKP i mykpapir er drevet
av ønske om høyere papirkvalitet, økende kostnader og minkende utbytte av returpapir.
BHKP erstatter BSKP i noen skrivepapirtyper på grunn av kontinuerlige forbedringer i maskinteknikk
og fiberkostnadsfordeler, men BSKP opprettholder sin fremtredende rolle i produkter som krever
forsterkningsfiber, slik som høykvalitetsmykpapir og lavvektig bestrøket papir. I tillegg til
papirproduksjonstillempninger, brukes BSKP i fluffprodukter. Det globale markedet for fluffsulfat er
beregnet til 4,2 millioner tonn/år (ADT / a), som utgjør 14% av det totale BSKP-forbruket i verden.
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Andelen av resirkulerte fibrer vokser i produksjonen av liner og flute i bølgepapp. Men til tross for en
synkende andel, forventes det totale forbruket av UKP i bølgepappsektoren å vokse. Økende
marginalkostnader for returpapirinnsamling vil støtte veksten av UKP-forbruket i integrerte
produkter. Nye produkter, som for eksempel kraft-topp-liners og fibersement, vil sikre vekst av UKP
som markedsmasse.
Fluffmasser brukes som råstoff i den absorberende kjernen i hygieneprodukter, alene eller sammen
med superabsorbenter og/eller syntetiske fibrer. Mer enn 80% av fluffmassene benyttes i babybleier.
Den mest krevende anvendelsen av fluffmasser er i produkter fra «tørre» produksjonslinjer som gir
sterke, absorberende og luftige kvaliteter. Eksempel er serverings- og håndkleapplikasjoner i
hjemmene, i industrien og i sykehusene.
Verdensproduksjonen (og forbruk) av kjemisk masse har falt i Europa og Nord-Amerika det siste
tiåret, men vokser i Latin-Amerika (5,1% / år), Kina (8,8% / år) og resten av Asia (4,9 % / år). De
nordiske landene står for ca 45% av den europeiske celluloseproduksjonen, men produksjonen i
Norge har historisk vært liten, og i 2013 ble den siste fabrikken for produksjon av kjemisk papirmasse
lagt ned.
Figur 68 – Verdensproduksjon av kjemisk masse

Figur 69 – Regional produksjon av kjemisk mas
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Figur 70 – Verdensforbruk av kjemisk masse

Figur 71 – Regionalt forbruk av kjemisk masse
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Nord-Amerika og Latin-Amerika fortsetter å være nettoeksportører av kjemisk masse, mens Europa,
Kina, Japan og resten av Asia er nettoimportører.

Figur 72 – Global nettohandel av kjemisk masse

Figur 73 – Regional nettohandel av kjemisk masse
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1.2.1.2 Industristruktur og lønnsomhet
Det er til sammen 415 cellulosefabrikker i verden som produserer kjemisk papirmasse med en total
kapasitet på 144 millioner tonn. Gjennomsnittlig kapasitet for en fabrikk er 346.000 tonn/år.
Kapasiteten for markedsmasse (massekapasitet som ikke er integrert i papirproduksjon) ble anslått til
62 millioner tonn i 2013, og utgjør 38% av den globale kjemiske massekapasiteten.
Når det gjelder kapasitet, er de største globale celluloseproduserende selskapene International Paper,
Georgia-Pacific, APP / Sinar Mas, Fibria og Stora Enso. Disse fem utgjør 27% av den totale
cellulosekapasiteten i verden. Alle de ledende produsentene er i hovedsak integrerte
treforedlingsselskaper, bortsett fra Fibria, som ikke har noen egen papirproduksjon.

Figur 74 – De største produsentene av kjemisk masse i
verden
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Figur 76 – De største produsentene av kjemisk
markedsmasse i verden

Figur 77 – De største produsentene av kjemisk
markedsmasse i Europa
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De fem største produsentene i Europa kontrollerer ca. 45% av den europeiske kjemiske
massekapasiteten, og andelen av de ti ledende produsentene er 66%. Metsä Group er den klart ledende
produsenten i Europa, med 12% av den totale europeiske kapasiteten. I Norge har det ikke vært noen
kapasitet for produksjon av kjemisk papirmasse siden Södra la ned masselinjen i Tofte 2013.

Figur 78 – Lønnsomheten i den europeiske kjemiske masseindustrien
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Den kjemiske celluloseindustrien i Europa har kommet sterkt tilbake fra resesjonen i 2009, men
lønnsomhetstrenden er synkende. EBITDA-marginen for femårsintervallen 2009-2013 var 13,7% for
de ti største europeiske markedsmasseprodusentene.

1.2.2 Halvkjemisk masse
Halvkjemisk massetilvirkning kan grovt defineres som en totrinns-kokeprosess, som omfatter kjemisk
behandling for å fjerne en del av det lignocelluloseholdige fiberbindematerialet, og mekanisk
raffinering for å fullføre defibreringen. Helt mekanisk masseproduksjon genererer høyere utbytte og
har lavere kostnader, men fjerner svært litt av ligninet. Helt kjemisk masseproduksjon er kostbart og
har lavt utbytte. Som et kompromiss prøver halvkjemisk masseprosuksjon å kombinere fordelene med
begge disse metodene. Halvkjemiske masser er nøytral sulfitthalvkjemisk masse (neutral sulphite
semi-chemical, NSSC), og svovelfrie halvkjemiske masser (no-sulphur semi-chemical, NOSC).
Halvkjemisk massetilvirkning oppnår noen av fordelene ved kjemisk massetilvirkning, inkludert
høyere ligninfjerning, og noen av dem til mekanisk defibrering, slik som høyt utbytte. Masseutbyttet i
halvkjemiske prosesser er vanligvis fra 60-80%. Den halvkjemiske masseprosessen resulterer i stive
fibre, og benyttes som råstoff til å lage bølgepapp, pappvalsekjerner og beholdere. Alle halvkjemiske
fabrikker er integrerte med papirtilvirkning, og ingen nye halvkjemiske har blitt bygget de siste årene.
1.1.1.1
1.2.2.1 Markeder og markedsdrivere
Markedet for halvkjemisk masse er drevet av bølgepappmarkedet. Den langsomme nedgangen av det
halvkjemiske massemarkedet reflekterer ikke markedsutviklingen for bølgepapp. Halvkjemisk masse i
bølgepapp har blitt erstattet med andre masser og returpapir, og etter nedleggelser av gamle
halvkjemiske fabrikker har ingen nye fabrikker erstattet de nedlagte.

Figur 79 – Globalt forbruk av halvkjemisk masse
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Figur 80 – Regionalt forbruk av halvkjemisk masse
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Kilde: Pöyry databases

Markedet for halvkjemisk masse har falt sakte gjennom årene med -1,6%/år. Det har vært en nedgang
i alle viktige geografiske markeder. Produksjonen i Norden har falt -1,5%/år i løpet av de siste ti
årene. Det er ingen produksjon eller forbruk av halvkjemisk masse i Norge etter 2008.

1.2.2.2 Industristruktur og lønnsomhet
Det er til sammen 56 papirfabrikker som produserer halvkjemisk masse i verden, med en total
kapasitet på 7,1 millioner tonn. Gjennomsnittlig fabrikkskapasitet er 127.000 tonn/år. All halvkjemisk
masseproduksjon er integrert.

Figur 81 – De største produsentene av halvkjemisk
massa i verden

Figur 82 – De største produsentene av halvkjemisk masse
i Europa
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In terms of cINår det gjelder kapasitet, er de største globale halvkjemiske masseprodusentene
International Paper, PCA, Georgia-Pacific, KapStone og BillerudKorsnäs. Disse fem firmaer står for
42% av den totale halvkjemiske kapasiteten i verden.
Den halvkjemiske industrien i Europa er svært konsentrert. De fem største, BillerudKorsnäs, Mondi,
Savon Sellu Oy, Stora Enso og Pulp Mill Holding, står for om lag 65% av den totale europeiske
halvkjemiske kapasiteten.

59
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

1.2.3 Mekanisk masse
Mekanisk massetilvirkning er en metode hvor cellulosefibrene blir separert i en mekanisk slipeprosess
(raffinering), i motsetning til kjemisk massetilvirkning hvor kjemikalier og koke anvendes til å
separere fibrene. I mekanisk massetilvirking fjernes knapt noe av ligninet. Fordelene med mekanisk
masseproduksjon er høyere utbytte og lavere kostnader. I tillegg har papir produsert fra mekanisk
masse ønskelige egenskaper hva gjelder høy blekkabsorpsjonsevne, trykkfasthet, opasitet og bulk.
De mekanisk masseprosessene er: stein slipmasse (SGW), raffinørmasse (RMP), trykkslipmasse
(PGW), termomekanisk masse (TMP), alkalisk peroxide mekanisk masse (APMP),
kjemitermomekaniske masse (CTMP) og kjemimekanisk masse (CMP).
De viktigste sluttproduktene av mekanisk masse er avispapir og treholdig trykkpapir, som står for
74% av det totale forbruket av mekanisk masse i verden. Resten brukes primært for kartong (14%),
trefritt papir (6%) og mykpapir (3%).
Raffinering er det viktigste steget i den mekaniske masseprosessen, og den er energikrevende.
Mengden av energi som forbrukes er avhengig av treslag, forbehandling og ønsket freeness-nivå på
den produserte massen. Stordriftsfordeler er mindre uttalt i mekanisk masseproduksjon enn i kjemisk.
En konkurransedyktig enhet bør ha en kapasitet på 200.000 – 300.000 tonn/år.

Tabell 3 – Ressursbehov for en ny konkurransekraftig CTMP-fabrikk
Post

Enhet
3

Behov

Treråstoff

m fub/ADt

2.5 – 2.7

Arbeidskraftsbehov

timer/ADt

0.8 – 1.2

Investeringsbehov

EUR/årstonn

600 - 800

1.2.3.1 Markedet og markedsdrivere
Markedet for mekanisk masse er drevet av papir- og pappforbruket i verden. Spesielt forbruket av
avispapir, kartong, trefritt papir og mykpapir er av betydelse.
I tillegg er det noen drivere som påvirker utvikling av egenskaper for ulike papirprodukter. Generelt
faller andelen mekanisk masse i alle viktige papirproduktområder unntatt i papp. Bleket løvtre-CTMP
har vunnet terreng i papirindustrien på grunn av dets bidrag til formasjon, bulk, stivhet, opasitet og
dimensjonsstabilitet.
Bleket barr-CTMP har mistet markedsandeler i konkurranse med bleket løvtre-CTMP og returpapir.
TMP, SGW og PGW konkurrerer med returpapir i integrerte applikasjoner, og forventes å fortsette å
tape markedsandeler. Stigende energikostnader vil sannsynligvis ha en negativ effekt på bruken av
mekaniske masser over hele verden.
Den globale produksjonen av mekanisk masse har falt med -2,7%/år i de siste ti årene. Produksjonen
har gått ned i alle geografiske områder unntatt Kina, der produksjonen har økt med 15%/år. De
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nordiske landene står for 60% av den europeiske produksjonen. Norge har en andel på 6% av
europeisk produksjon. Ca. 87% av den globale mekaniske massekapasitet er integrert i
papirproduksjon.

Figur 83 – Verdensforbruk av mekanisk masse

Figur 84 – Regionalt forbruk av mekanisk mass
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Nord-Amerika og Oseania er de største nettoeksportører av mekanisk masse, mens Kina og Japan er
de største nettoimportører. Norge er nettoeksportør av mekanisk masse med et gjennomsnitt på
190.000 tonn/år gjennom de siste 10 årene, men eksportertvolumene har vært fallende siden 2008.
Nederland, Tyskland, Sverige og Danmark er Norges viktigste eksportdestinasjoner.
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Figur 85 – Global nettohandel av mekanisk masse
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1.1.1.2
1.2.3.2 Industristruktur og lønnsomhet
Det er til sammen 250 cellulosefabrikker som produserer mekanisk masse for papirproduksjon i
verden, med en total kapasitet på 41 millioner tonn. Gjennomsnittlig kapasitet per fabrikk er 164.000
tonn/år. Markedsmassekapasitet ble anslått å utgjøre om lag 12% av den totale kapasiteten, eller 5
millioner tonn.

62
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

Figur 87 – De største produsentene av mekaniske masse
i verden

Figur 88 – De største produsentene av mekaniske masse i
Europa
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Figur 89 – De største produsentene av mekanisk masse i Norge
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De største globale mekaniske masseproduserende selskapene er Resolute Forest Products, UPM, Stora
Enso fulgt av Norske Skog og APP / Sinar Mas. Disse fem selskapene står for 36% av den totale
mekaniske massekapasiteten i verden. De ti største bedriftene står for om lag 50% av verdens
kapasitet.
Den mekaniske masseindustrien i Europa er svært konsentrert. De fem største står for om lag 60% av
den totale europeiske kapasiteten, og andelen av de ti største produsentene er om lag 79%. Stora Enso
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og UPM er de klart ledende selskapene i Europa. Deres mekaniske massekapasitet utgjør 18%,
respektive 17% av den totale europeiske kapasiteten.
Lønnsomheten i den europeiske mekaniske industrien for markedsmasse er volatil. Men i
gjennomsnitt har den ikke vært særlig bra, i løpet av de fem årene 2009-2013 var gjennomsnittlig
EBITDA-margin for de 10 største europeiske produsentene av mekanisk markedsmasse bare 4,0%.

Figur 90 – Lønnsomhet for de største produsentene av mekaniske markedsmasse i Europa
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1.2.4 Dissolvingmasse
Dissolvingmasse er en cellulosemasse lagd med sulfitt- eller modifisert kraft(pre-hydrolyse)prosesser. Både bartre og løvtre er brukt som råmaterialer. Omtrent 80% av den globale
dissolvingproduksjonen er basert på tre som råstoff mens resten (20%) er laget av bomullsplantefibrer
(ikke den del av planten som går til tekstil).
Dissolvingmasser brukes til en rekke sluttbruksprodukter, blant annet tekstiler, bildekk, sigarettfilter,
legemidler, vaskemidler, lakk og eksplosiver, for å nevne noen. Det er liten forskjell mellom bartreog løvtrekvaliteter av dissolvingmasser når det brukes i tekstil- eller fiberdukproduksjon. Men noen
sluttprodukter (f.eks. dekk), krever bartremasse.
Viskoseprodukter utgjør om lag 68% av den totale etterspørselen av dissolvingmasse. Acetater står for
15%, etere består av 12%, og nitrat har 3% andel. Andre sluttbruksområder inkluderer
spesialfotopapir, filtre, kunstig skinn, laminater og pergamenter.
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Figur 91 – Sluttbruk av dissolvingmasse
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I viskoseprosess blir massen oppløst i kaustisk løsning for å danne alkali-cellulose, som blir «eldet» i
kontakt med oksygen og deretter oppløst i karbondisulfid for å danne cellulosexantat. Etter noen
prosesser går cellulosexantatet til ekstrudering i svovelsyrebad, enten gjennom små hull eller brede
spor, man får dannet lange filamentfiber (rayon) eller filmer (cellofan).
Acetylering er en annen stor sluttbrukstillempning for dissolvingmasser. Stapelgarn (acetatsilke), og
filamentgarn blir benyttet i tekstiler, mens acetatstryfiber brukes i sigarettfilter. Sigarettfilter står for
over 90% av verdensforbruket av acetatcellulosefibrer.
Celluloseetere dekker et bredt spekter av applikasjoner, inkludert matindustri og farmasøytisk
industri, kosmetikk, spesialmaling og lim. Carboxymethycellulose (CMC) er den viktigste
celluloseeteren og utgjør 60% av det totale celluloseetervolumforbruket. Metylcellulose (MC) står for
omtrent 25% av forbruket, fulgt av hydroksyetylcellulose (HEC) på 14%.
Nitrocellulose er en svært brennbar kjemisk forbindelse, dannet gjennom nitrering av cellulose ved
eksponering av for eksempel salpetersyre. Nitrater anvendes til sprengstoff, lakk og celluloid.
Dissolvingprosessen er den samme grunnleggende prosess som brukes for å fremstille papirmasse,
men med modifikasjoner i prosessparametene. Avhengig av basisprosessen (sulfat eller sulfitt) blir det
lagt til flere trinn i prosessen som prehydrolyse eller kald kaustisk ekstraksjon.
Tabell 4– Ressursbehov for en ny konkurransekraftig dissolvingmasefabrikk
Post

Enhet

Behov

Treråstoff

m3/tonn

4.5 – 5.5

Arbeidskraftsbehov

timer/tonn

2.5 – 3.5

Investeringsbehov

EUR/årstonn

1.300 – 1.800
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1.2.4.1 Markeder og markedsdrivere
De fleste av sluttanvendelsesproduktene, basert på dissolvingmasse, har et eller flere
substituttsprodukter. Det fremtidige vekstpotensialet avhenger av (a) etterspørselsdrivere for et
bestemt produkt, og (b) konkurranseevnen av dissolvingmassebaserte produkter i forhold til
substitutter.
Substituttproduktene til viskoseprodukter, som brukes hovedsakelig i tekstil- og fiberdukindustrien, er
naturlige og syntetiske fibre. Med begrensede bomullsavlinger på den ene siden, og den høye prisen
på olje og oljebaserte produkter på den andre, er konkurranseevnen til menneskeskapte cellulosefiber
(viskose) forbedret, mens posisjonen for naturlige og kunstige fibre er svekket.
Dominansen av naturlige og syntetiske fibre i det globale tekstilmarkedet betyr at selv små relative
endringer i etterspørselen etter disse materialene fører til langt større relativ endring i behovet for
cellulosefiberen. Mekanismen fungerer begge veier, den årlige svingningen i bomullsproduksjon har
vært i størrelsesorden ± 12 millioner baller (± 2,7 millioner tonn), tilsvarende ca. 10. måneders global
viskoseproduksjon.

Figur 92 – Fibermiks i den globale tekstilindustrien
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I løpet av de senere årene har cellulosefibermarkedet dratt nytte av begrensninger i bomullsarealet og
-avlinger. Konkurranse om bruk av land for mat- og biodrivstoffproduksjon, samt flom i Pakistan, har
bidratt til dette. Andelen av cellulosefiber (inkl. stapelgarn og filamentgarn, men unntatt
acetatstryfilter til sigaretter) av global etterspørsel etter tekstilfiber har vokst fra 3,7% i 2006 til 4,3%.
Veksten i markedsandel har økt raskt, spesielt siden 2009.
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Forbruket av tekstiler og mange andre dissolvingmassesluttprodukter korrelerer tett med befolkning
og BNP. Av denne grunn, men også på grunn av produksjonskostnaden, har et stort antall tekstil-,
tobakk- og fiberdukfabrikker blitt flyttet fra Europa, Nord-Amerika og Japan til tettbefolkede
utviklingsland, spesielt i de østlige deler av Asia. Denne strukturelle endringen gjenspeiles i den
regionale forbruksutvikling av dissolvingmasser, både i fortid og fremtid.
Den internasjonale Cotton Advisory Committee (ICAC) forventer at den globale
bomullsproduksjonen avtar fra 27,1 millioner tonn i 2011/12 til 26,3 millioner tonn i 2019/20, mens
etterspørselen er antatt å øke, noe som indikerer fortsatt press på bomullsforsyningen i de kommende
årene. Forventet mangel på kapasitet på bomullsforsyning vil til slutt føre til økt etterspørsel etter
menneskeskapte fibre.
Foruten tekstiler, vil fiberdukprodukter som våtservietter, liners til babybleier og andre
inkontinensprodukter sammen med flere andre medisinske applikasjoner, utgjøre en betydelig
sluttbrukssektor for viskoseprodukter av dissolvingmasse. Den samlede etterspørselen etter
dissolvingmasse for fiberduk er anslått til 600 000-650 000 tonn/år.
Acetatprodukter inkluderer sigarettfilter, tekstiler, filmer, LCD-skjermer og plast av høy kvalitet.
Sigarettfilter er det eneste større bruksområdet av dissolvingmasse som ikke har noe substituttprodukt.
Sigarettmarkedet er synkende i den vestlige verden, men fortsatt økende i utviklingsland.
Den globale produksjonen av acetatstryfiber har vært relativt flat siden 2009. Produksjonen i Europa
og Amerika har gått ned med 0,6%/år i løpet av de siste fem årene, mens Asia har vist tosifret vekst.
Siden 2009 har det asiatiske markedet vært tregt. Overgangen fra sigaretter uten filter til sigaretter
med filter i Asia, støtter fortsatt veksten av markedet for sigarettfilter.
For nitrater, finnes det konkurrerende produkter for samme formål og anvendelse.
Nitrocellulosebaserte lakker kan fremstilles av bomull, og de konkurrerer med akrylharpiks- og
urushiolbaserte lakker. Hver av dem kan brukes for forskjellige applikasjoner. Nitrat for eksplosiver
og rakettbrensel har flere substitutter, hvorav de fleste er basert på olje. Vekstutsiktene for disse
sluttbruksområder er beskjedne.
CMC benyttes i næringsmiddelindustrien, som et viskositetsmodifiserende middel eller
fortykningsmiddel, for å stabilisere emulsjoner i forskjellige produkter som iskrem. Det er også en
bestanddel i mange andre produkter enn livsmiddel, for eksempel tannkrem, vannbasert maling,
vaskemidler, avføringsmidler og andre medisinske produkter.
MCC (mikrokrystallinsk cellulose) er et annet viktig sluttprodukt. Den
næringsmiddelindustrien som konsistensgiver, antiklumpemiddel, fetterstatning,
«extender» og filler.

brukes i
emulgator,

CMC og MCC konkurrerer med ulike materialer, inkludert naturlige gummier, stivelse, proteiner og
syntetiske polymerer. Sluttbruksmarkedet er ganske komplisert, og dissolvingprodusenter vurderer
eteresegmentet veldig forskjellig når det gjelder vekstpotensial (anslagene varierer mellom 3-7%/år).
Andre sluttbruksområder inkluderer filtre, svamper, spesialfotopapir, kunstskinn, laminater og
pergamenter.
90% av produksjonen av dissolvingmasse er ikke-integrert, dvs. er ikke involvert i ytterligere
raffinering av produktet. Men det er noen unntak, som Lenzing som både produserer viskose og
dissolvingmasse, samt Birla i India.
Den globale produksjonen av dissolvingmasse har vokst med 7,5%/år i løpet av de siste ti årene. Også
i Norden har produksjonen vokst sterkt (fra 300.000 tonn i 2004 til over 600.000 tonn i 2014). De
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nordiske landene står for 50-55% av den europeiske produksjonen av dissolvingmasse, og Norge
alene står for 10%.
Veksten i forbruk av dissolvingmasse, i det siste tiåret, har hovedsakelig vært drevet av den økende
etterspørselen i Asia, spesielt i tekstilindustrien i Kina. Forbruket av dissolvingmasse i Norden og
Norge har gått ned som en konsekvens av at tekstilindustrier har blitt lagt ned.
Den globale handelen med dissolvingmasse har vokst sammen med markedet. Den største
nettoeksportøren av dissolvingmasse er Nord-Amerika. Latin-Amerika og Sør-Afrika. Asia, Oseania
og Midtøsten er nettoimportører. Norge er nettoeksportør med et årlig gjennomsnitt på 150.000 tonn.

Figur 93 – Global produksjon of dissolvingmasse
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Figur 94 – Regional produksjon of dissolvingmasse
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Figur 95 – Globalt forbruk av dissolvingmasse
Million t

Figur 96 – Regionalt forbruk av dissolvingmasse
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Figur 97 – Global handel av dissolvingmasse
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Figur 98 – Norsk handel av dissolvingmasse
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1.2.4.2 Industristruktur og lønnsomhet
Det er tilsammen 87 cellulosefabrikker som produserer dissolvingmasse i verden, med en total
kapasitet på 9,4 millioner tonn. Gjennomsnittlig kapasitet for en fabrikk er 108.000 tonn/år.
Markedsmassekapasiteten ble anslått å utgjøre om lag 90% av den totale kapasiteten, eller 8,4
millioner tonn i 2013.
Figur 99 – De største produsentene av dissolvingmasse i
verden
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Når det gjelder kapasitet, er de største globale dissolvingmasseprodusentene Sappi, Aditya Birla,
Rayonier Advanced Materials Inc. fulgt av Lenzing Group og RGE/APRIL. Disse fem selskapene står
for 39% av det totale dissolvingmassekapasitet i verden. De ti største bedriftene står for ca 54% av
verdenskapasiteten.
Omtrent halvparten av de 10 største produsentene har masseproduksjonen integrert inn i
viskoseproduksjon. Lenzing og Aditya Birla er også blant de største viskoseprodusentene i verden.
Men verdens største dissolvingmasseprodusent, Sappi, er ikke integrert.
Det er bare åtte produsenter av dissolvingmasse i Europa. De to ledende produsentene, Lenzing Group
og Aditya Birla, sto for nesten halvparten av den totale europeiske kapasiteten. Borregaard er den
eneste dissolvingmasseprodusenten i Norge.
Markedet for dissolvingmasse i Europa har kommet sterk tilbake fra resesjonen i 2009. Fem års
gjennomsnittlig EBITDA-margin (2009-2013) var 14,7%.
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Figur 101 – Lønnsomhet for de største produsentene av dissolving masse i Europa
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Flytende biodrivstoff og faste brensler

1.3.1 Flytende biodrivstoff
Flytende biodrivstoff er drivstoff laget av biomasse, og som har kvaliteter som ligner på bensin, diesel
eller andre petroleumsbaserte brensler. De to dominerende flytende biodrivstoffene er bioetanol og
biodiesel, med hhv ca 80% og 20% av det globale markedet. Sammen dekker de om lag 3% av den
globale etterspørselen av transportdrivstoff.
Biodrivstoff har blitt produsert siden 1970-tallet, men markedet har ekspandert i de siste ti årene med
en seksdobling av den globale produksjonen. Denne veksten har vært drevet av mandater og
skatteinsentiver for å blande biodrivstoff med fossilt brensel for bedre energisikkerhet og lavere
utslipp. Fordelen med biodrivstoff i forhold til tradisjonelle fossile brensler er at de kan redusere
utslippene av klimagasser (GHG) i transportsektoren med bare beskjedne endringer i
kjøretøyteknologi, og med eksisterende infrastruktur for drivstoffdistribusjon.
Dagens marked er dominert av første generasjons biodrivstoff, som produseres fra avlinger som
hvete, mais, sukkerrør (etanol) og raps, palmefrø og solsikker (bioetanol). Men på grunn av
bekymring for matvarepris, arealbruk og bærekraft, er det foreslått begrensninger i fremtidig
produksjon av biodrivstoff fra «matvekster" eller planter dyrket på dyrkbar jord.
For å møte bærekraftighetsspørsmål for første generasjons biodrivstoff, utvikles avanserte
biodrivstoffteknologier med fokus på non-food råstoff, inkludert tre. Omdannelsen av trevirke til
flytende biobrensler er basert på to hovedprosesser, biokjemisk og termisk konvertering. For tiden
demonstreres kommersiell gjennomførbarhet i en rekke anlegg over hele verden. Disse prosessene
utnytter ikke bare sukker, stivelse og oljekomponentene i råmaterialet, men også alle de tilgjengelige
lignocelluloseholdige materialer. Dette utvider den tilgjengelige ressursen av biomasse for produksjon
av biodrivstoff i betydelig grad.
Den biokjemiske prosessen er basert på enzymatisk eller sur hydrolyse for å omdanne cellulose og
hemicellulose til sukker, etterfulgt av fermentering og destillasjon til etanol. Konvertering av cellulose
til sukker er mer utfordrende enn å konvertere biomasse til første generasjons biodrivstoff, siden
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lignin har en tendens til å hemme hydrolysen, og må derfor fjernes. Det fjernede ligninet kan så
brukes som en kilde for kjemikalier, eller som brensel for varme- og kraftproduksjon. For å forenkle
prosessen, er en forhåndsbehandling (f.eks. biologisk, fysisk eller kjemisk) nødvendig for å finfordele
råmaterialet. Behovet for forbehandling, og enzymer for hydrolyse, gjør den totale prosessen kostbar.
Forskningsinnsatser har som mål å redusere enzymkostnader, resirkulere enzymer, øke effektiviteten
av forbehandling, bedre ligninseparasjonen, og få samtidig hydrolyse og gjæring.
Den forventede produksjonskapasiteten av en kommersiell trebasert etanolfabrikk er beregnet til å
være 50 til 100 millioner l/år, noe som ville kreve 500.000 - 1.000.000 m3 av tre.
Investeringskostnaden vil være 200-300 millioner EUR.

Tabell 5 – Ressursbehov for en andre generasjons bioetanol fabrikk
Post

Enhet

Behov

Kapasitet

million l/år

50-100

Treråstoff

m3/år

500-1.000.000

Arbeidskraftsbehov

Personer

100

Investeringsbehov

EUR

200-300 MEUR

Den termokjemiske prosessen er lik prosessen for å produsere flytende drivstoff fra kull. Det
inkluderer forbehandling av biomassen, gassifisering for å produsere syngass, rensing av syngassen
og katalytisk konvertering for å produsere en rekke syntetiske biodrivstoff, inkludert diesel,
flydrivstoff, bensin og kjemikalier. Prosessen byr på en rekke varianter og produkter. Syngassen kan
også anvendes for å produsere hydrogen, metanol og etanol. Biomassegassifisering er en energi- og
kapitalkrevende prosess. Forskningsinnsatser har som mål å forbedre ytelse og pålitelighet, og å
redusere kostnadene.
Syntetisk biodrivstoffteknologi er i testfaser, som gjelder hele prosessen. Gasskondisjonering og
synteseprosesser er alle kommersielt tilgjengelige for fossilt avledet syngass, men kombinasjonen av
biomassegassifisering - gassrensing - syntese er fremdeles ikke demonstrert i kommersiell skala.
Syntetiske biodrivstoff kan bruke alle typer treråstoff, inkludert bark, avvirkningsrester, massevirke
og sagbruksflis.
Forventet kapasitet for et kommersielt syntetisk biodrivstoffanlegg, er mellom 200-500 MW drivstoff,
noe som vil kreve1 -2 millioner m3f av virkesråstoff årlig. Investeringskostnaden for et syntetisk
biodrivstoffanlegg i den størrelsen, er mellom 300-1.000 millioner EUR. Men investeringskostnaden
varierer betydelig, avhengig av omfang og syntesteknologi.
Figur 102 - Ressursbehov for en syntetisk biodrivstoffabrikk
Post

Enhet

Behov

Kapasitet

MWbrensel

200-500
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Treråstoff

m3s/a

1-2.000.000

Arbeidskraftsbehov

Personer

100

Investeringsbehov

EUR

300-1.000 MEUR

Pyrolyse er en alternativ termokjemisk prosess, hvor biomassen gassifiseres i fravær av oksygen, og
ved lave temperaturer (400-600°C), etterfulgt av hurtig avkjøling ved 100°C. Dette genererer en
pyrolyseolje, som er en kompleks blanding av flere hundre forskjellige forbindelser. Oljens
varmeverdi er lik tre på vektbasis, men på volumbasis er dens varmeverdi omtrent seks ganger så stor
som treflis, og omtrent halvparten av varmeverdien av fossil olje. Pyrolyseolje som sådan kan erstatte
fyringsolje i stasjonær fyring, men det gjenstår betydelig forskning og utvikling til å oppgradere
pyrolyseolje til transportdrivstoff, inkludert biodiesel, flydrivstoff og biobensin.
I pyrolyseprosessen blir også trekull og gass produsert. Trekull er et materiale med høyt
karboninnhold, det inneholder det meste av asken fra biomasse. Den produserte gassen er en brennbar
gass med lav varmeverdi, den har ca 25% av varmeverdien av naturgass. Trekullet og gassen kan
brukes som energikilde i en integrert prosess.
I prinsipp kan alle typer biologisk materiale pyrolyseres, inkludert ulike sortimenter av trevirke.
Typen av biomasse påvirker oljeutbytte og -kvalitet. Heltre har vanligvis høyere utbytte enn
avvirkningsrester og andre blandede sortimenter.
Pyrolyseoljeanlegg i industriell skala forventes å trenge en størrelse av 50.000 tonn og oppover.
Denne størrelse av anlegg impliserer et råstofforbruk på ca. 100.000 m3. De første anleggene i
industriell skala er beregnede til å koste 20-30 millioner EUR.
Figur 103 - Ressursbehov for et pyrolyseoljeanlegg
Post

Enhet

Behov

Kapasitet

T

50.000

Treråstoff

m3/år

100.000

Arbeidskraftsbehov

Personer

10 (integrert anlegg),
20 (stand-alone)

Investeringsbehov

Millions EUR

20-30

Det har blitt investert betydelig i forskning, utvikling og demonstrasjon av andre generasjons
biodrivstoff fra trevirke, både i Europa og i USA. Dette vil sannsynligvis føre til en bredere
produksjon av cellulosebiodrivstoff i kommersiell skala i løpet av neste tiår.
Det eksisterer pilotanlegg for bartrebasert etanolproduksjon i Örnsköldsvik, Sverige, eid av den
svenske stat, og drevet av SEKAB. Borregaard og Weyland i Norge, har også andre generasjons
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pilotanlegg i drift. St1 Biofuels planlegger å bygge sitt demonstrasjonsanlegg for bartresagspon i
Kajaani, Finland, og antatt oppstart er 2016.
Det finns også en rekke operative pilot- og demonstrasjonsanlegg som produserer andre generasjons
biodiesel fra trevirke rundt om i verden. Kior i USA tok de første skrittene mot fullskala kommersiell
produksjon med 50 millionerliters-anlegg i Columbus, Mississippi, i begynnelsen av 2013.
Mye av forskningen rundt produksjon av andre generasjons biodrivstoff har vært fokusert rundt
utnyttelse av biprodukter fra konvensjonell masseproduksjon som råstoff. Dette gir betydelige
kostnadssynergier, og oppgraderer biprodukter som tradisjonelt har blitt fyrt for
prosessenergiproduksjon.
Borregaard har produsert etanol basert på lignocellulosematerialer i årevis, og hevder at de er den
største andregenerasjons etanolprodusent i verden. Deres prosess er basert på utnyttelse av en
sidestrøm av sulfittprosessen. Den årlige produksjonen er på ca 20 millioner liter. Etanol fra selskapet
blir brukt til biobrensel og kjemisktekniske applikasjoner, som bilpleieprodukter,
husholdningskjemikalier og løsemidler, men også for produkter som krever en høy grad av renhet, for
eksempel farmasøytiske produkter.
Et av de seneste resultat av utviklingen erUPMs investering i et industriellskala biodieselanlegg basert
på tallolje i Lappeenranta, Finland. Anlegget vil produsere ca. 100.000 l/år av
andregenerasjonsbiodiesel, og skal være ferdig i løpet av 2014. De totale investeringene beløper seg
til rundt 170 millioner EUR.
Figur 104 – Prosess for biodieselproduksjon from tallolje (UPM)

Figur 105 – Prosess for biodieselproduksjon from tallolje (SunPine)

1.1.1.3

Det finske energiselskapet Fortum startet sitt første integrerte pyrolyseanlegg i kommersiell skala i
Joensuu, Finland, i 2013. Kapasiteten på anlegget er 50.000 tonn per år, og det bruker i hovedsak
avvirkningsrester og energivirke som råstoff. Fortum har mottatt støtte fra Den europeiske
investeringsbanken (EIB) for å bygge to nye enheter, i Estland og Latvia. Et annet finskt selskap
Green Fuel Norden (GFN) har planlagt å bygge tre modulære pyrolyseanlegg for sagbruk og
avvirkningsrester i østlige Finland. Anleggene er planlagte å være operative i 2015.
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1.3.1.1 Markeder og markedsdrivere
Etterspørselen etter biodrivstoff er drevet av den økende bekymringen for begrensede fossile
ressurser, og virkningen av klimagassutslipp har på klimaet. Siden biodrivstoff ikke (ennå) er
konkurransedyktig på kostnad i forhold til tradisjonelle fossile brensel, har store aktører, som USA,
Brasil og EU, etabellrt mål og obligatoriske delmål for bruk av biodrivstoff i transportsektoren, og
driver dermed markedet gjennom økonomiske insentiver og politikk. Avhengig av utviklingen av
disse støttemekanismene, kan markedet for biodrivstoff være i sterk vekst, eller stagnere i fremtiden.
Environmental Protection Agency (EPA) i USA har indikert at standarden for etanol/bensinblandingen i USA vil øke fra 10% (E10) til 15% (E15) i 2030, og dermed vil bruken av bioetanol øke.
Også i Brasil forventes markedet å vokse, ettersom obligatorisk innblandingsnivå av etanol ble økt til
25% i mai 2013.
EUs 2020-mål for fornybar energi har et separat 10%-mål for biodrivstoff i transportsektoren. Dette
målet er felles for alle biodrivstoff. Men EU-kommisjonen har besluttet å begrense landkonvertering
for produksjon av biodrivstoff, og heve klimafordelene av biodrivstoff som brukes i EU. Bruken av
matbaserte biodrivstoff for å nå 10%-målet, for andel fornybar energi (Renewable Energy Directive),
blir derfor begrenset til 5%. Denne endringen i det regulative rammeverket har forbedret mulighetene
for trebasert biodrivstoff. Det siste forslag fra medlemslandene til EU-parlamentet er å begrense
matbasert biodrivstoff til 7%, og inkluderer et frivillig biodrivstoffmål på 0,5%. Det nye parlamentet
skal forhandle om dette forslaget og markedspotensialet for andre generasjons biodrivstoff er derfor
fortsatt uklart.
Den globale produksjonen av første generasjons etanoldrivstoff har vært økende, med 14%/år det siste
tiåret, og er i dag nær 90 milliarder liter. Storparten av markedsveksten har kommet i USA.
Produksjonen i Nord- og Mellom-Amerika har vokst med 20%/år. De største produsentene av
bioetanol i Europa er Benelux-landene, Tyskland og Frankrike. Andre generasjons etanol brukes i de
samme markedene som første generasjons etanol, men ettersom produksjonen knapt har kommet i
gang, finnes det ikke noen markedsestimater tilgjengelige.
Det globale markedet for første generasjons biodiesel er like over 20 milliarder liter, og har vokst med
en årlig rate på over 30%/år i de siste ti årene. Europa er den største produsenten av biodiesel, med en
årlig produksjon på mer enn 10 milliarder liter. Europa importerer også biodiesel fra USA, Argentina
og Indonesia. For å støtte den lokale biodieselindustrien, har EU-kommisjonen innført
antisubsidieringsregler og antidumpingtoll på biodieselimport.
Det eksisterer ingen pyrolyseoljeproduksjon eller -marked i Europa i dag. Det første konkrete
markedet for pyrolyseolje vil være tungoljeerstatning i varmeproduksjon og industrielle prosesser. Det
europeiske forbruket av tungolje i energiproduksjon og i industrien var rundt 12 millioner tonn i 2010.
De største brukerne av tungolje i disse sektorene er Spania, Italia og Frankrike.
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Figur 106 – Verdensproduksjon av bioetanoldrivstoff
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Figur 107 – EU-produksjon av bioetanoldrivstoff
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Figur 108 – Verdensproduksjon av biodiesel
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Figur 109 – EU-produksjon av biodiesel
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Figur 110 – EU forbruk av biodiesel
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1.4

Pellets
Trepellets er en form for brensel, vanligvis laget av komprimert sagspon eller flis. Pellets har høy
densitet (> 600 kg/m3), og kan fremstilles med et lavt vanninnhold (under 10%) som gjør at de kan
brennes med meget høy virkningsgrad.
Markedet kan deles inn i tre hovedsakelige sluttbrukersegment, bruket varierer mellom de geografiske
regioner.
Tabell 6 – Nøkkelmarkedssegment for pellets
Markedssegment

Hovedformål

Sterke regioner

Privatboliger

Oppvarming (enkelte)

US, Italia, Tyskland, Østerrike

Kommersielle

Oppvarming
(distriktoppvarming)

Danmark, Sverige

Industrielle

Elektrisitet

UK, Belgia, Nederland, Danmark
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Figur 111 – Pelletsetterspørsel etter sluttbruk og segment i Europa (2012)
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Det finnes to hovedproduktkvaliteter på pellets:
1. Hvit pellets: kommersiell produkt, vanlig størrelse på produksjonsenhet 20.000 til en million tonns
produksjonskapasitet per år, hovedsakelig basert på bartre (biprodukter og rundvirke)
2. Svart pellets: pilotanlegg i drift som bygger enten på torrefiering eller dampeksplosjon som del i
råstoffbehandling for å oppnå høy densitet; har enn høyere energidensitet og økt fuktmotstand.
Svart pellets har en rekke fordeler sammenlignet med hvit pellets, men produseres ikke i dag i
kommersiell skala. Fordeler med sorte pellets inkluderer bedre transporteffektivitet, høyere
brennverdi, står bedre mot knusing (bare relevant hvis det brukes i kraftproduksjon), høyere
energitetthet og høyere vannmotstand.
Tabell 7 – Nøkkelegenskaper ved pelletsproduksjon
Egenskap

Hvit pellets

Svart pellets

Effektiv varmeverdi, NCV (GJ/t)

17-18

19-24

Bulkdensitet (kg/m3)

550-650

700-800

Energidensitet (GJ/m3)

11-12

13-19

Motstand mot knusing

Dårlig

Bra

Vannopptak

Dårlig

Bra

Kvalitetskravene til industriforbruk i storskala er forskjellige fra kravene for småskalabruk i boliger.
Store kraftverk er ikke like følsomme for kvalitetsforskjeller, mens i boligsektoren er pellets av høy
kvalitet krav for å sikre optimal drift av varmesystemer.
Industrielle kvalitetskrav for pellets bestemmes hovedsakelig av kjeleteknologi og varierer derfor
mellom forbrukere. Det finnes ingen offisielle parametere eller kvalitetsstandarder på plass, og
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pelletsprodusentene bruker vanligvis sine egne kvalitetsstandarder eller refererer til IWPB (Initiative
Wood Pellets Buyers) sin industrielle spesifikasjon. Det er også en internasjonal ISO/DIS 17225-2
pelletsstandard under utvikling, som forventes å følge IWPB-standarden.
Fra det store kraftverkets perspektiv er de mest kritiske faktorene angående pelletskvalitet; andelen av
finstoff, aske, klorinnhold og partikkelstørrelsesfordelingen
Ikke-industrikjeler, spesielt i boligsegment, har høyere krav og er mer følsomme for askeinnhold og
finstoffer.
Flere produkter og biprodukter fra skogindustriaktiviteter er egnet som råstoff for produksjon av
pellets. Viktigste råvarer er sagbrukenes biprodukter (ekskl. bark), rundvirke og rent treavfall.
Kjerneutstyr-/prosesser i et pelletproduksjonsanlegg er:
 Knuseanlegg (størrelsesreduksjon; finmaling til ønsket partikkelstørrelse)
 Pelletspress (rullepresser er mest vanlig, men ulike løsninger finnes)
 Kjølingsenhet
 Lagring og utlasting (hvis pellets selges i poser, trengs en pakkeenhet og lagringsplass for poser på
paller)

Figur 112 – Ressursbehov for pelletproduksjon (kun trepellets)
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1.4.1.1 Markeder og markedsdrivere
Forbruket av pellets har vokst med nær 20%/år det siste tiåret, og nådde en total global
markedsstørrelse på mer enn 20 millioner tonn/år. Europa står for mer enn 70% av det totale forbruket
og dominerer tydelig markedet både når det gjelder tilbud og etterspørsel. Nord-Amerika er det nest
største pelletsmarkedet og står for ca. 20% av den globale etterspørselen.
Etterspørselen etter pellets i Europa har hovedsakelig vært drevet av bekymring for klimaendringer og
de mål for fornybarenergi som er fastsatt av EU. Europeiske regjeringer har introdusert ulike typer av
økonomiske insentiver for å stimulere investeringer i fornybar energi for å møte målene. Dette har
vært den største driveren for etterspørselen av industriell og kommersiell pellets
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For varmeapplikasjoner i småskala spiller prisfordel/-konkurranse med fyringsolje også en viktig
rolle, og driver etterspørselen etter pellets. Dette er også den dominerende driveren i markedet i NordAmerika, kombinert med et ønske om å diversifisere brenseltilførselen. For Asia kan det generelle
behovet for (nye) energibærere og få et skifte fra tungt forurensende energiteknologier mot
lavkarbonalternativ, være de viktigste driverne bak økende etterspørsel etter biobasert pellets.
De viktigste hindringene for markedsvekst er bekymring over bærekraft av pellets og begrenset
markedspenetrasjon i regioner med lite skogindustri.
Figur 113 – Etterspørselsdrivere for pellets

Figur 114 – Global markedsstørrelse for pellets (volum)
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Markedet for pellets i Norden overstiger 2 millioner tonn (ca. 11% av det globale forbruket). Veksten
har bremset ned, og mer nylige etterspørselstall indikerer et modent marked under i øvrig gjeldende
forhold.

Figur 115 – Regional markedsstørrelse av pellets (volum)
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Pellets har blitt et produkt som omsettes over lange avstander. Pacific Northwest (British Columbia)
og Sørøst-USA er de viktigste eksportregionene, og Nordsjøområdet i Europa er de viktigste
importregionen. Det er anslått at europeiske energianlegg importerte pellets verdt mer enn 500
millioner euro i 2012.
Nettoimporten til Norden har økt til mer enn 500.000 tonn/år i løpet av de siste årene.
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Figur 116 – Global nettohandel av pellets
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Figur 117 – Regional nettohandel av pellets
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1.4.1.2 Industristruktur og lønnsomhet
De 10 største europeiske pelletsprodusentene har en samlet årlig produksjonspotensial på 5,5
millioner tonn, eller 26% av verdens totale forbruk. German Pellets er den desidert største
enkeltprodusenten av pellets, med produksjon på flere steder i Tyskland og Østerrike.
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Vyborgskaya Cellulose er eier og operatør av et produksjonsanlegg i Russland med kapasitet for
900.000 tonn pellets per år. Dette er i dag den største pelletsfabrikken i verden (German Pellets er i
ferd med å bygge et anlegg med kapasitet for en millions tonn per år i Louisiana, USA).

Figur 118 – De største produsentene av pellets i Europa
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Den gjennomsnittlige EBITDA-marginen for de største pelletsprodusentene i Europa har variert fra
6% og 10% i løpet av de siste ti årene.

Figur 119 – Lønnsomhet for de største produsentene av pellets i Europa
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1.5

Biobaserte materialer
I tillegg til tradisjonelle produkter, inkludert papirmasse, papir, utviklede mekaniske produkter etc.,
driver vitenskap og forskrifter utviklingen av et bredere spekter av nye biobaserte materialer gjennom
en tverrfaglig tilnærming, til å gå bort fra tradisjonelle grenser og finne en ny identitet for
skogprodukter.
Biobaserte materialer kan i utgangspunktet omfatte alt som er produsert av tre. I denne rapporten har
vi fokusert på noen utvalgte materialer som er, eller kan bli, produsert av trevirke i nær fremtid. Det er
mange muligheter for å utnytte trevirke utenom disse utvalgte områder, men de fleste av dem er i
forskningsfasen, og kommersiell produksjon er ikke sannsynlig i nær fremtid. Noen av produktene er
primærprodukter, og er/vil bli produsert eller utvunnet direkte fra tre, mens andre kan utvinnes som
biprodukter (sekundærstrømmer) i en masseprosess.
I stor grad, har biobaserte materialer blitt produsert fra store biomassekilder som for eksempel
stivelse, sukker, tre og vegetabilske oljer, men råstoffgrunnlaget må utvides dersom omfanget øker
betydelig. Sannsynligvis er ikke produksjon i stor skala av avanserte bio-baserte materialer fra
trevirke gjennomførbart eller mulig med dagens produksjonsteknologi. Men interessante muligheter
kan kanskje utvikles for fremtidig bruk av nordiske treslag, i produkter med økt verdi.

1.5.1 Nanocellulose
Selskaper er stadig på utkikk etter bærekraftige biomaterialer, med utvidede funksjoner, som kan
forbedre eller helt erstatte tradisjonelle oljebaserte eller andre ikkefornybare materialer. Derfor
utvikles også nye trefiberbaserte nanoprodukter. Nanocellulose er et lovende materiale som allerede
kan bli brukt til å modifisere viskositeten av fluider i f.eks. belegg, overflatemodifisering, kompositter
og maling. Det har et betydelig potensiale, både for storvolumtillempinger og for produkter med økt
verdi.
Nanocelluloses er definert som cellulosematerialer med minst en dimensjon nær området 1 til 100 nm.
Det eksisterer forskjellige metoder for å produsere slike materialer, og de nøyaktige karakteristikker
og egenskaper av nanocellulose avhenger av cellulosekilden og prosessmetoden.
Nanocellulose blir klassifisert i tre grupper basert på deres forskjellige egenskaper. Navnene på disse
kategoriene varierer, men de kan bli kalt f.eks. mikrofibrillær cellulose (MFC), nanokrystallinsk
cellulose (NCC) og bakteriell nanocellulose (BNC). Fordi BNC vanligvis produseres fra sukker og
alkohol, blir den ikke omtalt videre i denne rapporten. MFC og NCC kan fremstilles av hvilket som
helst råmateriale som inneholder cellulose, men prosessen blir mer økonomisk om så ren cellulose
som mulig blir benyttet. I dag er masse det mest populære råstoffet for pilotskalaproduksjon av
nanocellulose.
Nanokrystallinsk cellulose (NCC) blir produsert ved å påvirke de krystallinske områder av cellulosen.
Dette gjøres ved å fjerne de amorfe områdene av cellulosen ved hydrolyse med mineralsyrer. Typen
av mineralsyre påvirker ladningen, og følgelig også overflateegenskapene til cellulosepartiklene. Etter
hydrolysen er den sure blandingen fortynnet, og de gjenværende syrene og forurensningene fjernes
ved sentrifugering og dialyse. Sonikering, eller annen mekanisk behandling, blir deretter anvendt for å
dispergere nanokrystaller i form av en enhetlig, stabil suspensjon. NCC har stavlignende, stive
cellulosestrukturer som er typisk 5-70 nm bred og fra 100 nm til flere mikrometer lange.
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Mikrofibrillert cellulose (MFC) fremstilles ved mekanisk delaminering av en cellulosekilde, vanligvis
kjemisk masse. Det eksisterer forskjellige prosedyrer for å delaminere cellulosemassen, inkludert
f.eks. høytrykks homogenisering, «microfluiding», supergrinding/raffinering, kombinasjoner av
«beating», «rubbing», og homogenisering, «high-shear» raffinering, og kryogenisk knusing
(cryogenic crushing) i ulike konfigurasjoner.
Den mekaniske delamineringen av cellulosemasse forbruker en betydelig mengde energi, typisk i
området fra 12.000 til 70.000 kWh/tonn. Delamineringen kan bli styrket, og energiforbruket redusert
gjennom innføring av ladede grupper i massefibrene.

1.5.1.1 Markeder og markedsdrivere
Nanocellulose, som allerede kan bli brukt til å modifisere viskositeten av fluider i f.eks. belegg,
overflatemodifisering, kompositter og maling, har et betydelig potensiale, både for
storvolumtillempinger og for produkter med økt verdi. For eksempel kan nanocellulose brukes i lette,
supersterke materialer, i fleksible elektronikkprodukter, solceller, sensorer og aktuatorer. Andre
mulige bruksområder er bildeler, kosmetikk, tilsetningsstoffer for å styrke betong, fargede filmer uten
pigmenter og papirlignende fleksible elektroniske skjermer, samt medisinske applikasjoner som
reoppbygging av menneskelig brusk og sener. Videre kan nanokrystallinsk cellulose være en
overlegen antialdringsantioksidant sammenlignet med Vitamin C eller E, ettersom det er mer stabilt
over tid.
Selv om utviklingen av slike applikasjoner har en tendens til å ta lang tid, er det en kontinuerlig
entusiasme om framtidsutsiktene for nanocellulose, skal man dømme etter aktiviteten i vitenskapelig
publisering og patentering, samt pågående kommersialiseringsprosjekter. Domtar, Stora Enso og
UPM var de første treforedlingsselskapene som investerte i pilotdemonstrasjonsanlegg. Hovedmålet
er å utvikle lettere og sterkere fornybar emballasje og papir. Verdens første kommersielle NCCanlegg ble bygget i 2012 i Quebec av CelluForce, et 50/50 joint venture mellom Domtar og
FPInnovations. Anlegget har en kapasitet på 1 tonn/dag av NCC, men har ikke vært i kontinuerlig
drift, siden de første kommersielle ordrene ble mottatt i 2013, og produksjonskapasiteten overstiger
dagens markedsetterspørsel.
Andre selskaper som er aktive i mikro- og nanocellulose omfatter blant annet Borregaard i Norge som
produserer mikrofibrillær cellulose i pilotskala, Rettenmaier i Tyskland som gjør nanokrystallinsk
cellulose som inert filler for legemidler, Daicel fra Japan som markedsfører sin Nano Celish til å lage
kompositter for lettere biler og substitutt for glass, og VTT Technical Research Centre sammen med
Aalto University i Finland som har utviklet en produksjonsmetode for nanofibrillert cellulosefilm,
egnet for matemballasje.

1.5.2 Tallolje og talloljederivater
Rå tallolje er dannet som et biprodukt fra sulfatprosessen av bartrær. Brukt svartlut konsentreres
gjennom fordamping, og sulfatsåpe kan skummes av og samles opp. Såpen blir varmet opp og
surgjort for å produsere rå tallolje. Det er en mørk tyktflytende væske med sterk lukt. Rå tallolje kan
anvendes som råstoff for biodrivstoff eller i plantebeskyttelse, men det meste av dagens råtallolje blir
raffinert til tre fraksjoner; tallfettsyrer, harpiks (kolofonium) og tretjære (bekolje).
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Tallfettsyrene separeres til syre-dimerer, alkyder og estere. Det er også brukt som komponenter i
rengjøringsmidler og oljeborevæsker. Kolofonium blir brukt som en komponent i lim, gummi og
liknende, og som emulgator. Tretjæren er ofte brukt i energiproduksjon eller som bindemiddel i
sement, som lim eller emulgator for asfalt.
Talloljeraffineriene er avhengige av råstofftilførselen fra massefabrikker. En rimelig størrelse på
raffineri med raffineringskapasitet på 100 000 tonn/år ville trenge råstoff fra rundt 20 massefabrikker.
Dette gir utfordringer til hvilken som helst talloljeinvestering i verden. I tillegg er det økt konkurranse
om rå tallolje, ettersom den kan brukes som råmateriale til biobasert biodiesel. Denne nye
konkurransen kan utfordre eksistensen av eksisterende talloljeraffinerier.
Utbytte av rå tallolje er vanligvis 30-50 kg/tonn produsert masse. Utbyttet er avhengig av treslag, og
også stedet hvor trærne har vokset. Vanligvis gir furu som vokser i nord høyere avkastning.
Separasjon av rå tallolje fra lut krever ingen betydelige investeringer, og blir gjort i standard
massefabrikkutstyr.
Figur 120 – Prosess for produksjon av tallolje

1.5.2.1 Markeder og markedsdrivere
Ca. 1,6 millioner tonn rå tallolje blir produsert hvert år på verdensbasis. Produksjonen av tallfettsyrer
er om lag 500.000 tonn, og kolofonium 390.000 tonn. Markedet for tallfettsyrer er drevet av
produksjonen av bartresulfatmasse, og har vært ganske stabil de siste årene. Markedet for
talloljekolofoniumbasert lim har vært økende de siste årene, spesielt i Asia, der det er økende
etterspørsel og høyere priser for de mer rene fraksjoner kolofonium. Hvis tallolje vil bli brukt bredt
for biodieselproduksjon i fremtiden, vil raffineringskapasiteten av tallolje sannsynligvis reduseres.
Produkter som konkurrerer med talloljebaserte produkter er avhengige av spesifikke bruksområder.
Tallfettsyrer konkurrerer med talgfettsyrer, og talloljebaserte harpikser konkurrerer med syntetisk
harpiks.
1.5.2.2 Industristruktur og lønnsomhet
De største produsentene av raffinert rå tallolje er Arizona Chemicals, MeadWestvaco og Forchem.
Både Arizona Kjemikalier og Forchem er fokusert på produksjon av talloljebaserte kjemikalier, og er
avhengig av råstoff fra andre selskaper. MeadWestvaco og Georgia-Pacific derimot har sin egen
masseproduksjonskapasitet, og er ikke avhengig av andre råvareleverandører. I de tilfeller hvor
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selskapene ikke har egen massekapasitet, er de sårbare for endringer i råvaretilførsel (f.eks.
fabrikknedleggelser, konkurrerende bruksområder for rå tallolje, etc.). På den andre side er disse
selskapene bedre i stand til å fokusere på å utvikle nye og finere kjemikalier basert på tallolje, enn
selskaper der talloljeprosuksjon bare er en sidevirksomhet. F.eks har DRT vært i stand til å fokusere
på kosmetikk- og parfymemarkedet, og regnes som en leder på dette feltet.
Talloljeprodusentene har kommet tilbake fra resesjonen i 2009, og nesten doblet sine lønnsomhetstall
de siste årene. De siste fem årenes gjennomsnittelige EBITDA-margin var for de beste produsentene
16,5%.

Figur 121 – De største produsentene av talloljeprodukter i verden
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1.5.3 Lignin
Lignin er en polymer av aromatiske alkoholer. Det er vanligvis avledet fra tre, og utvunnet fra
biprodukter i den kjemiske massetilvirkningsprosessen. Det er et av de organiske polymerene i verden
med størst forekomst, kun overskredet av cellulose. Det er et strukturelt og kjemisk komplekst
forbindelse med høy molekylvekt. Lignin får forskjellige egenskaper, avhengig av biomasseråstoffets
egenskaper og gjenvinningsprosessen. I en normal-kokeprosess blir ikke lignin separert i ren form,
men som brukt lut, og må skilles fra masseluten i en ytterligere prosess. Foreløpig brukes
væskeholdig lignin ofte til energiproduksjon i cellulosefabrikker, men ren lignin kunne for eksempel
utnyttes som miljøvennlig drivstoff, aromater og andre kjemikalier eller makromolekyler.
En mulig måte å separere lignin, er gjennom LignoBoost-teknologien. Den fungerer sammen med
fordampning. Svartluten tas fra kokeprosessen, og pH-verdien senkes med CO2. Det utskilte ligninet
blir deretter avvannet ved hjelp av en filterpresse. Deretter blir ligninet oppløst i brukt vaskevann og
syre. Den resulterende oppslemmingen avvannes og vaskes med syrevaskevann for å produsere rent
lignin.
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Investeringen for et 50.000 tonns ligninutvinningsanlegg er rundt 13 millioner EUR. Omtrent 60% av
ligninet fra svartluten kan tas vare på med LignoBoost-teknologien. Det betyr at ca. 0,4 tonn lignin
kan produseres for hvert tonn produsert cellulose.
Figur 122 – Prosess for produksjon av rent lignin

1.5.3.1 Markeder og markedsdrivere
Siden ligning er et polymer som forekommer rikelig, og danner en betydelig sidestrøm i
celluloseindustrien, har det blitt satt sterkt fokus på å utnytte denne fraksjonen fra svartluten. Det ville
være mulig å anvende ligninet til flere ulike bruksområder, hvis det fantes en lavkostnadsprosess for å
få rent lignin.
For eksempel har det blitt utviklet prosesser for å omdanne lignin til et materiale med samme
egenskaper som plast for sprøytestøping, eller ekspandert polyuretanskum. Når det er brukt, kan
materialet brennes som tre. I pilotskala har det også blitt vist at karbonfiber kan fremstilles fra lignin i
stedet for fra fossil olje.
Preem i Sverige har utviklet en prosess, i pilotskala, for å produsere bio-bensin fra lignin. Prosessen er
lik talloljeprosessens produksjon av biodiesel. Den største fordelen med å bruke lignin fremfor
tallolje, er at det da er mulig å trekke ut vesentlig større mengder av lignin fra
massetilvirkningsprosessen i forhold til fra tallolje.
1.5.3.2 Industristruktur og lønnsomhet
Domtar har startet opp det første kommersielle ligninseparasjonsanlegget, LignoBoost™, på sin
fabrikk i Plymouth, North Carolina USA. Denne teknologien er utviklet i Sverige av Chalmers
University og Innventia, og eies nå av Metso som har levert anlegget. Domtars produksjon av lignin
ble startet i februar 2013, med et produksjonsmål på 75 tonn/dag (~27.000 tonn/åt).

1.5.4 Lignosulfonater
Lignosulfonater er polymere materialer, som mest vanlig blir produsert som en sekundær
produktstrøm i sulfittkoket. De kan virke som dispergeringsmidler, bindemidler eller klebemidler.
Vanligvis består lignosulfonater av ulike blandinger av sulfonert lignin, sukker, harpiks og uorganiske
kjemikalier.
Den nødvendige ytelse av lignosulfonater er avhengig av applikasjon og produksjonsprosess. Noen
produkter basert på lignosulfonater krever kompleks kjemisk oppgradering for å optimalisere
sluttproduktets egenskaper. Produksjon av oppgraderte lignosulfonatprodukter blir i de fleste tilfeller
gjort i andre ledd av forsyningskjeden, ved kjemiske bedrifter (slik som BASF, Sika etc.) eller andre
lignosulfonatprodusenter, mens sulfittmassefabrikker fokuserer på å produsere lignosulfonater i
standardproduksjonen.
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Lignosulfonater brukes i mange industrielle prosesser. Bruken av lignosulfonater kan deles i to
hovedgrupper; dispergeringsmiddelsapplikasjoner, samt bindemiddels- og limapplikasjoner. Store
markeder for sluttbruk omfatter bygging, gruvedrift, fôrvarer og landbruk.
Tabell 8 – Ressursbehov for lignosulfonattørkeanlegg
Post

Enhet

Behov

Treråstoff

t/t

3-5

Arbeidskraftsbehov

timer/t

0,2-0,5

Investeringsbehov

EUR/årstonn

200 - 300

1.5.4.1 Marked og markedsdrivere
Bare en brøkdel av de potensielt tilgjengelige lignosulfonatene blir utvunnet. Vanligvis utnyttes
avfallsluten, inneholdende lignosulfonater, til energiproduksjon i cellulosefabrikker. Dette er
hovedsakelig på grunn av lave salgspriser av lignosulfonater, høye kapitalkostnader og problemer
med markedsføring av biprodukter. Å separere lignosulfonater fra avlut stream senker også
energiproduksjonen i cellulosefabrikkenes sodapanne.
Lignosulfonater kommer fra sulfittfabrikker, som vanligvis er ganske gamle. Det er sannsynlig at
noen av de eldre sulfittenhetene vil bli lagt ned i løpet av de kommende årene, og det forventes ingen
nye investeringer. Dette vil ha noen effekter på tilgjengeligheten av lignosulfonater på lengre sikt.
Lignosulfonatmarkedet er i stor grad drevet av den relativt lave prisen på lignosulfonater,
sammenlignet med konkurrerende produkter. Bare noen få produsenter som Borregaard og Tembec er
i stand til å produsere lignosulfonatprodukter med høyere verdi, og med ytelser og egenskaper som
konkurrerer med syntetiske produkter. Modifikasjonene som brukes er et resultat av mange års
forskning og utvikling på området. Spesifikke modifikasjoner og produktformuleringer er
selskapskonfidensielle. De vesentligste substituttene for lignosulfonater er oljebaserte
dispergeringsmidler, bindemidler og lim. De er generelt mer effektive, men også dyrere.
Det globale markedet for lignosulfonater har vokst relativt sakte de siste årene, med en årlig vekstrate
på 2,1% fra 2008 til 2013. Markedet er drevet av forbruk i Øst-Europa og Latin-Amerika. Markedet i
Vest-Europa var avtagende med en årlig rate på -6,4%, mellom 2001 og 2011.
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Figur 123 – Global markedsstørrelse av lingosulfonater
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Figur 124 – Markedsstørrelse av lignosulfonater i VestEuropa
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1.5.4.2 Industristruktur og lønnsomhet
Vest-Europa er den største produsenten av lignosulfonater, med nær en tredjedel av den globale
kapasiteten. Nord-Amerika er den nest største produsenten, fulgt av Kina. Begge sto for en femtedel
av den totale globale kapasiteten.
Borregaard er verdens største produsent av lignosulfonater, med i underkant av en tredjedel av den
globale lignosulfonatkapasiteten. Borregaard er også den ledende leverandøren av modifiserte
dispergerings- og bindemidler, basert på lignosulfonater. Råstoff til sine anlegg blir hentet både
internt og fra eksterne masseprodusenter.
Tembec er den nest største produsent av lignosulfonater og står for omtrent 10% av den globale
lignosulfonatkapasiteten. I tillegg til lignosulfonater, produserer selskapet papirmasse, papir og
trevirke. De 5 største produsentene av lignosulfonater representerer over halvparten av
verdenskapasiteten.
Lignosulfonat produseres av biprodukter fra masseproduksjon og alle de største produsentene er også
masseprodusenter. Noen mindre produsenter, hovedsakelig lokalisert i Kina og India, er fullt ut basert
på innkjøpte biprodukter fra sulfatprodusenter. Disse aktørene er i en svært sårbar posisjon på grunn
av at råstofftilgangen er forventet å bli strammet inn i fremtiden. De fleste av de største aktørene er
også involvert i salg og distribusjon av raffinerte lignosulfonater.
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Figur 125 – De største produsentene av lignosulfonater i verden
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1.5.5 Aktive helsefremmende ingredienser
De fleste av de nåværende farmasøytiske ingredienser som brukes i verden, har blitt avledet fra
planter. I naturen finnes det en mengde av forskjellige forbindelser som kan virke som aktive
bestanddeler i legemidler. Trær er ikke annerledes. De har blitt brukt i tusenvis av år av urfolk til å
behandle ulike sykdommer.
De aktive ingrediensene som finnes i planter er ofte artsspesifikke, selv om lignende forbindelser kan
finnes i andre planter. For eksempel, 1,2-difenyletan (stillbene) avledet fra furu, har strukturell og
funksjonell likhet med resveratrol som finnes i druer, og som hevdes å ha forebyggende effekt mot
kreft, hjerte- og karsykdommer, betennelser og virusavledet sykdommer. Disse typer forbindelser fra
nordiske treslag blir det aktivt forsket på, men så langt har bare noen få av dem blitt kommersielt
vellykkede. Når en interessant forbindelse blir funnet i naturen, utvikles ofte raskt en syntetisk
fremstillingsprosess for å utlede ensartet kvalitet og rene produkter. Dermed har forskning på disse
ingrediensene fra trærne ofte ikke noen innflytelse på det totale virkesforbruket.
Markedet for plantebaserte legemidler er i stor grad drevet av behovet for å finne nye
behandlingsformer for eksisterende sykdommer, men også drevet av grønne og økologiske verdier,
samt den økte helsebevisstheten i den vestlige verden, noe som har innvirking på markedet for
naturprodukter og helsekost.
Det er få eksempler på kommersielle aktive ingredienser som kommer fra trær, og som har positive
effekter på menneskers helse. Plantesteroler avledet fra tallolje brukes som en del av normal daglig
diett for å senke kolesterolnivåer. Disse produktene markedsføres under merkenavnet Benecol. Et
annet stoff som finnes i furu er HRM-lignan, som fremmer kardiovaskulær helse, brysthelse hos
kvinner og prostatakrefthelse hos menn. Den brukes i naturlige produkter og helsekost, hovedsakelig i
USA.
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Produksjon av, og markeder for disse forbindelsene er liten. Raisio fra Finland styrer hele Benecolvirksomheten, og HRM-Lignan markedet styres av et sveitsisk selskap, Linnea SA. Forskning og
produktgodkjenning av disse ingrediensene, tar en betydelig mengde av tid og ressurser, noe som er
en av grunnene til at en ser få vellykkede kommersielle eksempler. Ofte er de potensielle fremtidige
inntektene ikke nok til å støtte de tunge tidlige FoU-investeringene.

1.5.6 Andre avanserte biobaserte materialer
Avanserte biobaserte materialer omfatter et bredt spekter av produkter for emballasje, personlig pleie
(dvs. mykpapir og kosmetikk), forbrukerelektronikk, konstruksjon, møbler, bil, legemidler og
industrielle tekstiler. Ressursbegrensninger på konkurrerende materialer og teknologifremskritt har
hatt en positiv innvirkning på utviklingen av nye biobaserte materialer. Videre har økt etterspørsel
etter grønne produkter åpnet opp markedsmuligheter og aksellerert kommersialiseringen. Ofte har
regulering og subsidier i favør av f.eks. bioplast hatt en positiv innvirkning på markedet for disse
produktene. Det globale markedet for disse materialene ble anslått til €22 milliarder i 2012.
Potensialet for vekst i markedet vil avhenge av for eksempel verdensomspennende FoU-innsatser,
biomassetilgjengelighet, utvikling av produksjonsteknologier, produktforskrifter og etterspørsel etter
materialer.
Ved hjelp av «roll-to-roll processing» (web processing) for å skrive ut optiske komponenter, for
eksempel organiske lysdioder og solceller, muliggjøres veldig raskt produksjon av store serier, av
tynne, fleksible, rimelige og miljøvennlige elektroniske komponenter. Derfor kan f.eks. informasjon
som oppdateres i sanntid, integreres på bordplater, vegger og tapeter, og vises med lyseffekter.
Skrivbar elektronikk kan integreres i nesten hvilket som helst produkt som har en kraftkilde, inkludert
både konvensjonelle og nye anvendelser. For eksempel produserer Iscent holografisklignende og
haptiske bilder for fiberbasert filmteksturer til f.eks.. matemballasjetillempinger. Videre lager
Enfucell myke, tynne og fleksible strømkilder til for eksempel RFID-brikker, mikrosensorer,
medisinske og kosmetiske plaster, samt funksjonell emballasje. Det globale årlige markedet for trykt
intelligens forventes å nå €250.000.000.000 rundt 2025.

1.6

Fiberbasert emballasje (Bølgepapp, Kartong, Sekk)

1.6.1 Bølgepapp
Bølgepapp er et emballasjemateriale som vanligvis består av tre lag papir laget av cellulosefiber.
Bølgepapp blir produsert ved at to lag papir, blir limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp.
Limet som normalt benyttes er basert på maisstivelse som er 100% nedbrytbart.
Bølgepapp brukes til å produsere korrugerte bokser, esker, pappcontainere, skjermer, brett etc. for
ulike emballasjebehov. De viktigste sluttbrukene er mat og drikke (vanligvis 35-50%), varige goder,
dvs. varer med lengre levetid (15-35%), og forbruksvarer som ikke er mat og som konsumeres raskt
(10-25%). Den nøyaktige sluttbruken varierer mellom land og regioner.
Dekkpapiret lages av en papirtype som kalles liner. Den typiske basisvekten for liner er 125-350
g/m2, selv om basisvekter under 100 g/m2 er tilstrekkelig for små esker. Liner som produseres
hovedsakelig av jomfruelig fiber kalles for kraftliner, mens liner som inneholder resirkulert fiber
kalles testliner.
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Mellom de to lagene av liner ligger et korrugert lag. Det er dette laget som gir materialet ønsket
stivhet. Basisvekten for dette laget er fra 112 til 180 g/m2. Er dette mellomlaget laget av jomfruelig
fiber (halvkjemisk masse) kalles det flute.
I den følgende teksten vil den internasjonale benevningen containerboard bli brukt som et samlenavn
for både liner og flute.
På verdensbasis produseres 29% av all containerboard primært av jomfruelig fiber og 79% er basert
på resirkulerte fibere. Andelen av jomfruelig fiber i bølgepapp som brukes i Europa er noe lavere enn
verdensgjennomsnittet
Figur 126 – Verdensmarkedet for containerboard

Figur 127 – Europamarkedet for containerboard
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Styrkeegenskaper, og god kjørbarhet i konverterings- og pakkemaskiner, er svært viktig for
bølgepapp. Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste ressursbehovene til en ny
containerboardfabrikk som produserer kraftliner.

Tabell 9 – Ressursbehov
Post

Enhet

Input – Kraftliner

BHKP

ADt/t

0,1 – 0,2

BSKP

ADt/t

0,2 – 0,3

UKP

ADt/t

0,5 – 0,9

Arbeidskraftsbehov

timer/t

1,5

Investeringsbehov

EUR/årstonn

1000 – 1500 (*

*) integrert i masseproduksjon
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1.6.1.1 Markeder og markedsdrivere
Veksten i verdensøkonomien, industriell produksjon og varehandelen er de viktigste
etterspørselsdriverne for containerboard og bølgepappemballasje. Andre betydelige drivere inkluderer
globalisering og konsolidering av sluttbruks-industrier og varehandel.
Globaliseringen av produksjonsindustrien har skiftet emballasjeetterspørselen fra industrialiserte
vestlige land (og Japan) til nye lavkostland i Asia og Øst-Europa.
Emballering av eksportprodukter fortsetter å være den viktigste driveren for økt bruk av bølgepapp i
land med fremvoksende økonomier. På lengre sikt vil økende lokalt forbruk av varer øke det
innenlandske av emballasjebehovet og bølgepappetterspørselen.
Containerboardetterspørselen i modne markeder er i økende grad utsatt for trender i
emballasjekostnadsreduksjon, for eksempel i form av lettvekt og redusert innpakning.
Resirkulerbarhet anses miljøpositivt og er dermed en markedsmessig positiv egenskap som har en
gunstig effekt på veksten av bølgepappetterspørselen. Høy gjenvinnings- og resirkuleringsandeler av
trefiberbaserte emballasjematerialer er fordelaktig for bransjen. Plast i form av
retur/gjenbrukstransittpakker (RTP) vil fortsette å konkurrere med bølgepappemballasje. Den
framtidige konkurranseevnen til fiberbasert emballasje vil avhenge av innovasjon, produktutvikling,
kostnader og bransjens generelle evne til å reagere på endringer i markedsbehov.
Nylig produktutvikling, som for eksempel «microflutes», vil støtte bruken av containerboard og
bølgepapp i konkurransen mot andre fiberbaserte emballasjematerialer, f.eks. vikkartonger. Den økte
bruken av bølgepapp i forbrukerforpakninger og eksponeringsemballasje har økt trykkbarhetskravet
og dermed økt etterspørselen etter hvit toppliners. Denne trenden vil fortsette, noe som fører til økt
bruk av hvit toppliners på bekostning av ublekede kvaliteter.
Figur 128 – Etterspørselsdrivere for bølgepapp
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I lav- og middelsinntektsøkonomiene, er forbruket av containerboard nært korrelert med BNP og
relaterte variabler. I mer modne markeder, er dette forholdet svakere, på grunn av flytting av
produksjon og pakkoperasjoner til lavkostregioner. Skiftet fra landbruks- og produksjonssamfunn til
tjenestesamfunn svekker dette forholdet enda mer.
Verdens etterspørsel etter containerboard utgjorde 145 millioner tonn i 2013, en økning på 1,1% eller
1,6 millioner tonn fra året før. I løpet av de siste 10 årene har verdens etterspørsel vokst i
gjennomsnitt med 3,0% per år. Forbruket av kraftliner i verden utgjorde 32,5 millioner tonn, NSSCfluting 9,5 millioner tonn (neutral sulphite semichemical) og resirkulert fiberbaserte kvaliteter 102,6
millioner tonn.
Kina, Nord-Amerika og Europa dominerer containerboardforbruket, og sto for henholdsvis 27%, 21%
og 20% av det globale markedet. Kina har vært det raskest voksende markedet i de siste ti årene med
en CAGR på 10,3% (compound annual growth rate).
Forbruket av containerboard i emballasjekonverteringsindustrien i Norden har vokst marginalt med
0,3%/år i løpet av de siste ti årene. Containerboardproduksjonen på den annen side har blitt redusert
med 14% i det samme tidsrom. Forbruket av containerboard i norsk emballasjekonverteringsindustri
har falt med -4,5% per år i det siste tiåret. Det totale forbruket i Norge var 73.000 tonn i 2013, sto for
8,2% av det nordiske markedet og 0,05% av det globale markedet. Av dette utgjorde kraftliner 59%
(43.500 tonn) og NSSC-fluting 18% (13.300 tonn). Norsk containerboardproduksjon utgjorde 23.000
tonn i 2013, det meste av produksjonen var basert på resirkulert fiber.
Målt i verdi, ble det globale markedet for containerboard estimert til NOK 70 milliarder i 2013 Den
nominelle verdien av globale bølgepappmarkedet har vært økende med 6,6%/år i de siste ti årene.
Nord-Amerika og Europa er de viktigste produsentene av containerboard. Deres nåværende
handelsoverskudd er henholdsvis 3,9 og 1,8 millioner tonn. Verdens containerboardhandel domineres
av jomfruelig fiberbasert kraftliner og NSSC-fluting. Testliners og flutings basert på resirkulert fiber
omsettes i hovedsak regionalt, de har lavere priser og dermed mindre evne å dekke kostnad for lang
transport.
Den nåværende handelsoverskuddet på containerboard er 1,9 millioner tonn i Norden. Norge pleide å
være en nettoeksportør av containerboard, men ble nettoimportør etter stansen av Petersons PM4 og
PM5 i 2012. Netto importbehov var 50.000 tonn i 2013, hovedsakelig fra Sverige og Tyskland.
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Figur 129 – Global produksjon av containerboard

Figur 130 – Regional produksjon av containerboard
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Figur 131 – Global konsumpsjon av containerboard

Figur 132 – Regional konsumpsjon av containerboard
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Figur 133 – Global nettohandel med containerboard

Figur 134 – Regional nettohandel med containerboard
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1.1.1.4

1.6.1.2 Industristruktur og -lønnsomhet
Det finns tilsammen 1.210 fabrikker og 1.900 maskiner som produserer liner og/eller det bølgede
mellomsjiktet i verden. Gjennomsnittlig kapasitet på liner- og flutemaskiner er 91.000 tonn/år.
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Figur 135 – Største globale produsentene av
containerboard
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De ti største produsentene kontrollerer ca. 35% av det globale containerboardmarkedet . Fire av de ti
ledende selskaper har hovedkontor i Nord-Amerika (IP, Rocktenn, GP og PCA). De ledende
containerboardprodusenter har vanligvis produksjonen integrert i masseproduksjonen. Den
nordamerikanske og europeiske aktørene er også integrert inn i bølgepapp- og
konverteringsprosessen, mens deres kinesiske kolleger er mer fokusert på papirproduksjon.
Peterson Packaging er den eneste containerboardprodusenten i Norge. De produserer testliner (basert
på resirkulerte fibre) i sin Ranheimfabrikk og har en kapasitet på 60.000 tonn per år.
Gjennomsnittlig EBITDA-margin i den europeiske containerboardindustrien var i løpet av de siste
fem årene (2009-2013) 13,4%.
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Figur 137 – Lønnsomhet for de største produsentene av containerboard i Europa
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1.6.2 Kartong
Kartong kan deles inn i forskjellige kvaliteter basert hovedsakelig på sluttbruk og råmaterialet. De
vanligste kartongkvalitetene er solid bleket sulfat (SBS), foldekartong («folding boxboard» eller
FBB), belagt ubleket kraftboard («coated unbleached kraftboard» eller CUK), returfiberbasert kartong
(«white lined chipboard» eller WLC), væskekartong («liquid packaging board» eller LPB).
Mat- og drikkevareemballasje er det dominerende sluttbrukssegmentet for sammenleggbar kartong og
andre kartongprodukter i Nord-Amerika og Europa, og står for 55-60% av den totale etterspørselen. I
Kina og andre Asia-Pacific-markeder er pakkematerialer for «non-food»-produkter, inkludert tobakk,
elektriske og elektroniske forbruksvarer den viktigste sluttanvendelsen.
FBB er vanligvis laget av tre, eller i noen tilfeller fire, lag. Topp og bakside er laget av bleket kjemisk
masse. Mekanisk masse er brukt i midtlaget for å gi det best mulige bulk. Kartongen kan være
ubelagt, enkelt- eller dobbeltbelagt på oversiden, eller dobbeltbelagt på toppen og enkeltbelagt på
baksiden. Basisvekt for FBB er 160-450 g/m2. FBB blir levert til kunden enten i ark eller som ruller.
Typiske produkter som pakkes i FBB-basert kartong er kosmetikk, sigaretter, legemidler, godteri og
mat. Enkelte typer FBB er også brukt for postkort og bokomslag. Siden FBB brukes for
høykvalitetsemballasje er toppoverflatens trykkegenskaper meget viktige.
SBS tilhører samme produktfamilie som FBB, siden den brukes for lignende formål. SBS er laget av
bleket løvtre- og bartresulfatmasse. Løvmasse blir brukt for å gi kartongen bedre formasjon og bedre
trykkegenskaper. For enkelte produkter, som sjokolade- og sigarettemballasje er SBS foretrukket,
siden det vanligvis ikke fører til problemer med lukt eller smak.
CUK er en belagt papp med minst 80% ubehandlet ubleket tremasse. Den har god våt- og tørrstyrke,
trykkbarhet og er godkjent for direktekontakt med næringsmidler. CUK er hovedsakelig brukt som
bærehåndtakkartong for både glassflasker og bokser, men i de siste årene har det blitt stadig mer brukt
for foldekartong i applikasjoner hvor høy styrke er nødvendig og som et rimelig alternativ til SBS.
WLC er produsert av resirkulerte fibre. Det er et kostnadseffektivt alternativ for en rekke
applikasjoner og har en gunstig miljøprofil. WLC er i hovedsak brukt til å pakke tørre matvarer,
såpe/vaskemiddel, papirvarer, hjem- og personlige pleieprodukter.
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LPB (væskekartong) er, som navnet antyder, hovedsak brukt til forpakning for alle typer flytende
varer som melk, juice, barnemat, etc.
WLC er den mest brukte kvaliteten av kartong, og står for mer enn halvparten (54%) av den globale
kartongetterspørselen. FBB er på andreplass med en markedsandel på 16%, etterfulgt av SBS (14%),
LPB (9%) og CUK (6%). I Europa er WLC fortsatt den mest populære kvaliteten men andelen er
lavere (42%). FBB og LPB er klart mer brukt i Europa enn i andre deler av verden, og står
henholdsvis for 26% og 18% av det totale europeiske kartongmarkede.
Figur 138 – Global kartongmarked, per kvalitet
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Figur 139 – Europeisk kartongmarked, per kvalitet
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Kilde: Pöyry databases

Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste ressursbehovene for en ny kartongfabrikk som
produserer FBB.
Tabell 10 - Ressursbehov
Post

Enhet

Input – FBB

BSKP

ADt/t

0,2 – 0,4

BHKP

ADt/t

0,0 – 0,4

Mekanisk masse

Adt/t

0,2 – 0,7

Arbeidskraftbehov

timer/t

2,5 – 3,0

Investeringsbehov

EUR/årstonn

1150 – 1650

*) integrert i masseproduksjon
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1.1.1.5
1.6.2.1 Marked og markedsdrivere
Etterspørselen etter kartong og foldekartonger er hovedsakelig drevet av økonomisk vekst,
industriproduksjon og privat forbruk.
De viktigste faktorene som driver veksten av foldekartongindustrien omfatter urbanisering og
endringer i livsstil, økende populariteten av hurtig og praktisk mat, utvikling av salgsstrukturen i
detaljhandelen spesielt i de fremvoksende markedene, økende bruk av multiforpakninger etc.
Konkurranse fra alternativer, slike som fleksible emballasjer, stiv plast og bølgepapp begrenser
imidlertid vekstpotensialet.
I modne markeder som Nord-Amerika, Europa og Japan, er frossen mat og ferdigmat de viktigste
vekstområdene i matindustrisegmentene, hovedsakelig drevet av et økende antall singelhusholdninger
og stadig mer hektisk livsstil.
For noen sluttbrukersegmenter reduseres behovet av kartong, for eksempel tobakk, hovedsakelig
knyttet til redusert røyking, og segmenter som maskinvare, tekstiler og sko, leker og elektronikk på
grunn av forskyvning av produksjonen til vekstmarkedene. En ekstra ulempe er et stadig inntog av
fleksible emballasjer (plast) til tørre matvare- og konditorsegmentene - drevet av kostnadsmessige
årsaker.
Miljøbevisste forbrukere setter pris på de bærekraft attributtene av fiberbaserte foldekartonger, dvs.
deres fornybare råstoffbase og gjenvinningsegenskaper. I tillegg har nye innovative
emballasjeapplikasjoner, for eksempel i multipakningsløsninger, hatt en positiv innvirkning på
kartongetterspørselen i modne markeder.
De viktigste etterspørselsdrivere i fremvoksende Asia, er økt disponibel inntekt, urbanisering, økende
helsebevissthet og bedre emballasjestandarder. Høyere disponibel inntekt støtter veksten spesielt i
kosmetikk, legemidler og mat- og konfektemballasjesegmentene.
Den pågående urbaniseringen bidrar til utvikling av detaljhandelens salgsstruktur, slik at bedre tilgang
til stor- og hypermarkeder, som vanligvis har et større utvalg av pakkede forbruksvarer.
Urbaniseringstrenden støtter også veksten av gatekjøkken- og ferdigmatsegmenter.
Helsebevissthet blant forbrukere er økende i de fremvoksende markedene. Som en konsekvens vokser
behovet for emballasje av høyere kvalitet for matvare-, meieriprodukt- og drikkesegmentene. I tillegg
bidrar den voksende eksporten av forbruksvarer, i kombinasjon med den økende tilstedeværelsen av
multinasjonale selskaper, til en bedre emballasjekvalitet, som de ledende innenlandske selskaper i
økende grad følger emballasjestandarden til de multinasjonale selskapene.
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Figur 140 – Etterspørselsdrivere for kartong

Verdens etterspørsel etter kartong utgjorde 46,8 millioner tonn i 2013, en nedgang på 0,7% eller 0,3
millioner tonn fra året før. CAGR har de siste ti årene vært på 2,1%/år (compound annual growth
rate). Kina dominerer den globale kartongproduksjonen og -forbruket, og står for 30% av
verdensmarkedet i volum. Europa og Nord-Amerika står for henholdsvis 22% og 19% av
verdensforbruket og 25% og 20% av verdens produksjon. Målt i verdi, var størrelsen på det globale
kartongmarkedet estimert til 31,5 milliarder Euro i 2013.
Forbruket av kartong i emballasje/konverteringsindustrien i Norden har falt med 3,3%/år de siste ti
årene, mens produksjonen har økt med 8%/år. Etterspørselen etter kartong i norsk
emballasje/konverteringsindustri har falt med 37% siden 2004. Det norske forbruket var 38.000 tonn i
2013, og sto for 7,4% og 0,1% av den nordiske og globale markedet, hhv. Det er for tiden ingen
produksjon av kartong i Norge.
Nord-Amerika og Europa er de viktigste eksportørene av jomfruelig fiberbasert kartong. Deres
nåværende handelsoverskudd er henholdsvis 1,7 og 0,9 millioner tonn. Verdens kartonghandel er
dominert av jomfruelig fiberbaserte kartong. Resirkulert kvaliteter, som for eksempel WLC, handles
mest intra-regionalt.
Den nåværende nordiske handelsoverskuddet er 4,2 millioner tonn. Sverige og Finland er betydelige
eksportører, mens Norges nettoimportbehov var 38.000 tonn i 2013. Sverige og Finland var de
viktigste handelspartnerne, og sto for 66% og 31% av norsk import hhv.
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Figur 141 - Global produksjon av kartong

Figur 142 – Regional produksjon av kartong
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Figur 143 – Globalt forbruk av kartong

Figur 144 – Regionalt forbruk av kartong
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Figur 145 – Global nettohandel medkartong

Figur 146 – Regional nettohandel medkartong
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1.6.2.2 Industristruktur og -lønnsomhet
Det er til sammen 732 papirfabrikker og 1.022 kartongmaskiner som produserer kartong i verden.
Gjennomsnittlig kapasitet på en operativ kartongmaskin er 62.000 tonn/år.
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Figur 147 – De største globale kartongprodusentene

Figur 148 – De største globale kartongprodusentene
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Markedsandelen for de ti ledende kartongprodusentene i verden er ca. 36%. Halvparten av de ti
ledende selskaper har hovedkontor i Nord-Amerika (IP, MeadWestvaco, Graphic Packaging,
Cascades og Rocktenn).
Kartongprodusenter er ofte oppstrøms integrerte i masseproduksjon. I Nord-Amerika er
kartongprodusenter også nedstrøms integrerte i egen emballasjekonvertering, mens i andre deler av
verden selger kartongprodusentene i stort sett papir til uavhengige emballasjekonverterere.
Den europeiske kartongindustrien er sterkt konsolidert. De fem største selskapene kontrollerer ca.
55% av markedet. Peterson Packaging er den eneste kartongprodusenten i Norge. Den
gjennomsnittlige EBITDA-marginen i kartongindustrien var de seneste fem årene (2009-2013) på
14,7%.
Figur 149 – Lønnsomhet for de største produsentene av kartong i Europa
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1.6.3 Sekkepapir
Sekkepapir er fremstilt av langfibret kraftmasse, med god fiber-til-fiberbindinger og en høy porøsitet.
Både bleket og ubleket masse blir brukt. Sekkepapiret er fremstilt av lag, og antallet lag bestemmer
styrke og seighet av papiret. Sementsekker er i alt økende grad laget som 2-lagskonstruksjoner.
Papiret må være sterk nok til å stå imot hard behandling.
Hovedsakelige sluttbruk for papirsekker er byggematerialer (60%), særlig sement, etterfulgt av
kjemikalier og kunstgjødsel (12%), landbruksprodukter (10%) og fôr (7%).

Figur 150 – Globale sluttbrukssegment for papirsekker

2%
3%

Figur 151 – Europeiske sluttbrukssegment for papirsekker

4%
3%2%

6%
8%

7%

10%
50%

19%
60%
12%
14%
Byggematerialer

Kjemikalier/kunstgj.

Byggematerialer

Kjemikalier/mineraler

Landbruksprodukter

Fôr

Landbruksprodukter

Fôr

Kjæledyrmat

Handlesekker

Kjæledyrmat

Handlesekker

Øvrig

Øvrig

Kilde: Pöyry databases

Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste ressursbehovene til en ny sekkpapirfabrikk.
Figur 152 – Ressursbehov
Post

Enhet

Input – Sekkepapirk

BHKP

ADt/t

0,0 – 0,1

BSKP

ADt/t

0,1 – 0,2

UKP

ADt/t

0,7 – 1,0

Investeringsbehov

EUR/årstonn

1050 – 1550

*) integrert i masseprodusksjon
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1.6.3.1 Markeder og markedsdrivere
Den globale etterspørselen etter papirsekker er hovedsakelig drevet av byggevarebransjen. Sluttbruket
er, i modne markeder, preget av DIY-bygging (do-it-yourself), med trekk mot mindre sekkestørrelser
og en trend mot tolagssekker
Forbruket av papirsekker i landbruks- og matvaresegmentene er relativt stabile. I kjemikalie- og
mineralsegment er skiftet til plastsekker og bulkleveranser den største trusselen mot
papirsekkforbruket. Den største trusselen mot dyrefôrsegmentet kommer fra voksende gårdsstørrelser
og tendensen å bruke siloer for fôrlager. Som en konsekvens forventes forbruket av papirsekker for
kraftfôr å avta gradvis i modne markeder. På den annen side, kjæledyrmat er et voksende
nisjesegment, både i modne og fremvoksende markeder.
Figur 153 – Etterspørselsdrivere for sekkepapir

Verdensetterspørsel etter sekkepapir utgjorde 4,9 millioner tonn i 2013. Bortsett fra resesjonen i 2009,
har verdensmarkedet holdt seg flat på rundt 5 millioner tonn per år i de siste 10 årene.
De ledende produksjonsregionene er Europa og Nord-Amerika, de står sammen for 58% av
produksjonen av sekkepapir i verden. Sverige er et av de ledende produsentland globalt, mens Norge
ikke har sekkepapirproduksjon.
Det asiatiske markedet utgjør 39% av det globale forbruket, mens Nord-Amerika og Europa står for
36%. Kina er det ledende forbrukerlandet med 12% av det totale verdensmarkedet.
Det er ikke noe behov for sekkepapir i Norge, siden det ikke er noen sekkepapirforedlingsindustri i
landet. Etterspørselen etter sekkepapir har falt med 12,5%/år i de nordiske landene, det siste tiåret.
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Målt i verdi, ble det globale markedet for sekkepapir beregnet til 4,1 milliarder Euro i 2013, mens
sekkepapirmarkedet i Norden var verdt ca. 16 millioner Euro.
Europa og Nord-Amerika er de viktigste eksportregionene. Deres nåværende handelsoverskudd er
henholdsvis 0,7 og 0,3 millioner tonn. Det nåværende handelsoverskuddet er 0,6 millioner tonn i
Norden, alt fra Finland og Sverige.

Figur 154 – Global produksjon av sekkepapir

Figur 155 – Regional produksjon av sekkepapir
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Figur 156 – Globalt forbruk av sekkepapir

Figur 157 – Regionalt forbruk av sekkepapir
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Figur 158 – Global nettohandel av sekkepapir
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1.6.3.2 Industristruktur og -lønnsomhet
Det finns tilsammen 104 papirfabrikker og 125 papirmaskiner som produserer sekkepapir i verden.
Gjennomsnittlig kapasitet på en operativ sekkepapirmaskin er 41.000 tonn/år.
Figur 159 – De største produsentene av sekkepapir I
verden

Figur 160 – De største produsentene av sekkepapir I
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Den totale markedsandelen til de ti største sekkepapirprodusentene i verden er ca. 50%. Mondi fra
Sør-Afrika er den dominerende aktøren på verdens sekkepapirmarked, og står for 15% av den globale
kapasiteten. Markedsandelene til de neste tre aktørene (BillerudKorsnäs, Investlesprom og Klabins) er
i størrelsesorden 5-6% hver.
De fleste av de største sekkepapirprodusentene i verden er oppstrøms integrert i masseproduksjon
samt nedstrøms integrert i sekkekonvertering.
Et høyt nivå av konsolidering i det globale sekkepapirmarkedet har hjulpet industrien å opprettholde
relativt stabile priser, til tross for en ikke-voksende etterspørsel. Den europeiske sekkepapirindustrien
oppnådd en gjennomsnittlig EBITDA-margin på 14,8% i femårsperioden 2009-2013.
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Figur 161 – Lønnsomhet for de største produsentene av sekkepapir i Europa
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Mykpapir og hygieneprodukter
Mykepapir (tissue) er et lett papir laget av ulike andeler av bleket kraftmasser med relativt lite
raffinering, hvilket gjør dem myke, porøse, og absorberende.
Toalettpapir er det største sluttbrukssegmentet av mykpapir i alle de viktigste regionene.
Kjøkkenpapir og papirhåndkle er det nest største sluttbrukssegmentet for mykpapir. Forbruket er stort
i den vestlige verden, mens i vekstmarkedene er andelen fortsatt marginal. Lommetørklær er et annet
viktig bruksområde for mykpapir. Etterspørselen papirlommetørklær er delvis drevet av
klimafaktorer. Derav for eksempel i India og Midtøsten, er papirlommetørkeklesegmentet det
dominerende sluttbruken. I Nord-Amerika og Europa utgjør lommetørklær bare ca. 5% av total
mykpapirforbruket. Mykpapir kan også brukes for å produsere servietter, men dette utgjør kun en liten
andel av den totale mykepapirforbruket.
Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste ressursbehovene for en ny mykpapirfabrikk
Figur 162 – Ressursbehov
Post

Enhet

Input – Mykpapir

BHKP

ADt/t

0,3 – 1,0

BSKP

ADt/t

0,2 – 0,8

Arbeidskraftsbehov

timer/t

0,8 – 1,5

En mykepapirmaskin er svært lik andre papirmaskiner, men den er mye mindre i størrelse og har en
annen form for tørkepartiet.
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1.7.1.1 Markeder og markedsdrivere
Den globale etterspørselen etter mykepapir er hovedsakelig drevet av økonomisk vekst og endringer i
forbruk. Underliggende faktorene som driver veksten av mykpapirnæringen omfatter også
urbanisering og endringer i livsstil, stigende disponibel inntekt, utvikling av detaljhandel, restaurantog turistnæringen, samt andre trender.
Befolkningsveksten vil fortsette å være en av de viktigste drivkreftene for etterspørsel av mykpapir i
modne markeder. Men virkningen av befolkningsveksten avtar gradvis når veksten stagnerer. Økende
populariteten av høyeste kvalitet av mykpapirprodukter med flerlagsstrukturer forventes å styrke
etterspørselsveksten av mykpapir i modne markeder. Produktpenetrasjon og bruk av toalettpapir er
svært høy i den vestlige verden. Men det er fortsatt rom for vekst i andre mykpapirproduktsegmenter
som kjøkkenhåndklær.
Den største risikoen for etterspørselen av mykpapir i vest er knyttet til overgang fra
mykpapirhåndklær til non-woven produkter (non-woven er tekstiler fremstilt direkte av løse fibrer
uten at disse på forhånd er spunnet til garn og uten anvendelse av noen veve- eller strikketeknikk)
I fremvoksende markeder er generell økonomisk vekst, befolkningsvekst og urbanisering viktige
drivere for etterspørselsveksten til mykpapir. I utviklingsland forventes økende inntekter i lav- og
mellominntektskategoriene å øke etterspørselen. I tillegg til økte inntekter, forventes utviklingen av
detaljhandelen å katalysere økende produktpenetrasjon i vekstmarkedene. Den største faktoren som
begrenser etterspørselsvekst i fremvoksende regioner er knyttet til kulturelle mønstre.

Figur 163 – Etterspørselsdrivere for mykpapir
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Mykpapirforbruket per innbygger følger tett utviklingen av BNP per innbygger, når det gjelder en
enkelt region Det er betydelige forskjeller i forbruksnivå per innbygger mellom land og regioner, noe
som gjenspeiler de store kulturelle og økonomiske forskjellene
Figur 164 – BNP og mykpapirforbruk per innbygger 2013
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Kilde: Pöyry databases

Verdens etterspørsel av mykpapir utgjorde 30,8 millioner tonn i 2013, en økning på 3,3% eller 1,0
millioner tonn fra året før. CAGR har de siste ti årene vært 3,0% per år (compound annual growth
rate).
Europa og Nord-Amerika representerer henholdsvis 26% og 25% av verdens mykpapir-forbruk og
25% og 24% av produksjonen. Kina står for 22% av det globale forbruket og forsyningen.
Forbruket og produksjonen av mykpapir i Norden har vært stabil de siste ti årene. Imidlertid har
konvertering av mykpapir til ulike sluttprodukter i Norge falt med 38% siden 2004, noe som resulterer
i en mykpapiretterspørsel i Norge på 10.0000 tonn i 2013. Det utgjør 2,6% av det nordiske markedet
og 0,03% av globale markedet.
Målt i verdi, ble det globale markedet av mykpapir anslått til 34 milliarder euro i 2013 og nominelt
verdi av det globale markedet av mykpapir har vært økende på 5,2%/år i de siste ti årene.
Sammenlignet med andre papirkvaliteter, er grensehandelen i mykpapir relativt begrenset på grunn av
at den er voluminøs og tar stor plass per vektenhet. Øst-Asia er den viktigste overskuddsregionen,
mens vi finner de største underskudden i Europa og Nord-Amerika.
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Det nåværende handelsoverskuddet er 160.000 tonn i Norden, hovedsakelig i Finland og Sverige.
Norge eksporterte om lag 5.000 tonn mykpapir i 2013. Storbritannia er den største handelspartneren,
med omtrent en tredjedel av den totale handelen.

Figur 165 – Global produksjon av mykpapir

Figur 166 – Regional produksjon av mykpapir
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Figur 167 – Globalt forbruk av mykpapir

Figur 168 – Regionalt forbruk av mykpapir
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Figur 169 – Global nettohandel a mykpapir

Figur 170 – Regionalnettohandel a mykpapir
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1.7.1.2 Industristruktur og -lønnsomhet
Totalt finns det 1.060 papirfabrikker og 2.185 papirmaskiner som produserer mykpapir i verden.
Gjennomsnittlig driftskapasitet på en mykpapirmaskin er 19.000 tonn/år.
Figur 171 – De største produsentene avmykpapir i verden

Figur 172 – De største produsentene avmykpapir I Europa
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Markedsandelen av de ti verdensledende produsentene av mykpapir er ca. 45%. SCA, Kimberly-Clark
og Georgia-Pacific er de største produsentene av mykpapir i verden. De tre største selskapene er
globale aktører som opererer med mykpapirfabrikker og konverteringsanlegg på flere kontinenter. De
fleste av de ledende mykpapirprodusentene har virksomheten er integrert i masseproduksjon.
Vajda Papir Scandinavia AS er den eneste mykpapir-produsenten i Norge. Den har en årskapasitet på
22.000 tonn av mykpapir i sin Drammenfabrikk.
I løpet av 2009 til 2013 var gjennomsnittlig EBITDA-margin på de ti største mykpapirprodusentene i
Europa 13,8%.

Figur 173 – Lønnsomhet for de største produsentene av mykpapir i Europa
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1.8.1 Avispapir
Avispapir er et trykkpapir som hovedsakelig brukes for aviser. Papiret kan også brukes til flygeblad,
innstikk og for for bøker av lavere kvalitet, men disse bruksområdene er små. Flatevekten varierer
normalt mellom 40 og 55 g/m2, men lett avispapir kan gå ned mot 25 g/m2. Avispapir basert på
jomfruelige fibre består vanligvis av 75-100% mekanisk masse og 0-25% kjemisk bartremasse.
Avispapir laget av returpapir er vanligvis basert på 100% resirkulerte fibre.
Avispapir produseres i en høyhastighetspapirmaskin med et vireparti (normalt to virer som er endeløs
kontinuerlig duk som er spent opp av diverse valser), et pressparti, et tørkeparti og et
kalendreringsparti (glatte stålvalser for å glatte overflaten) og en opprullingsenhet. I en frittstående
rullemaskin kuttes papiret til ønskelig bredde, feilaktig papir fjernes og det rulles om, til slutt blir det
innpakket. . En avispapirmaskin basert på jomfruelige fibre er normalt integrert med en mekanisk
massefabrikk, og deler av dampen til tørkepartiet kommer fra varmegjennvinng i
masseproduksjonsprosessen.
Returfibrebasert
avispapirproduksjon
er
integrert
med
deinkmasseproduksjon (deinkmasse, eller DIP, deinkingen er den industrielle prosessen for å fjerne
trykksverte, fyllstoffer og papirbestrykning fra innsamlet returpapir). En avispapirfabrikk med to
avispapirmaskiner av maksimal størrelse er generelt ansett som en optimal størrelse. Produksjonen på
en ny avispapirmaskin er ca. 300.000-400.000 tonn/år.
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Tabell 11 – Ressursbehov
Post

Enhet

Input

Mekanisk masse

ADt/t

1,0

Arbeidskraftbehov

h/t

2,0 – 2,5

Investeringsbehov

EUR/årstonn

1150 - 1300

1.8.1.1 Markegder og markedsdrivere
Verdensetterspørselen av avispapir har vært fallende de siste årene. Den stagnerende forbruken av
avispapir i modne markeder som Nord-Amerika og Vest-Europa skyldes nye, lettere aviser som følge
av avisopplaget nedgang og avtagende annonsering. Avisen har også møtt økt konkurranse fra andre
alternativer for bruk av fritid. Forbrukerne går fra tradisjonelle aviser til andre, nye mediealternativer,
det er framfor alt fallende lesertall blant yngre personer. Med fallende avisopplag minsker reklamen
og dermed også sideantallet. Reklame har vært sterkt fokus på onlinemedia i de siste årene.
Endringen i avisformat har bidratt til nedgangen i avispapirforbruken. Det er en tydelig trend i å bruke
papir med lavere vekt, fra 48 eller 45 g/m2 til 42,5 g.

Figur 174 – Etterspørseldrivere for avispapir
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Etterspørselen i lav- og middelsinntektsregioner som Asia-Pacific og Latin-Amerika har vokst sakte i
de siste årene, selv når de vestlige markedene har falt. Avisopplaget har økt med 9%/år i India og med
3% i Kina de siste årene. På samme tid har antallet artikler økt i Asia (5%/år i 2005-2009), LatinAmerika (4%/år) og Afrika (4%/år).
Verdensproduksjonen av avispapir har falt med en årlig rate på -3,3%. I Norden har nedgangen vært
raskere (-6.6%/år). Norden stod for 25% av den europeiske produksjonen i 2013 og Norge for ca. 4%.
Utviklingen av avispapiretterspørselen i Norge har omtrent vært på linje med det globale markedet (3,0%/år).

Figur 175 – Global produksjon av avispapir

Figur 176 – Regional produksjon av avispapir
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uFigur 177 – Globalt forbruk av avispapir
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Figur 178 – Regionalt forbruk av avispapir
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Figur 179 – Global nettohandel med avispapir
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Figur 180 – Regional nettohandel med avispapir
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1.8.1.2 Industristruktur og -lønnsomhet
En rekke store europeiske selskaper som UPM, Norske Skog, Stora Enso, Palm og Holmen er med på
listen over de største avispapirprodusentene i verden De 10 største produsentene i verden står for om
lag 49% av den totale kapasiteten.

Figur 181 – De største produsentene av avispapir i verden

Figur 182 – De største produsentene av avispapir i Europa
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Nedgangen i avispapirmarkedet har hatt en tydelig negativ innvirkning på de økonomiske resultatene
hos de europeiske avispapirprodusentene. De siste fem årene var gjennomsnittlig EBITDA på 6,7%.
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Figur 183 – Lønnsomhet for de største produsentene av avispapir i Europa
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1.8.2 Trykk- og skrivepapir
Trykk- og skrivepapir er papir som er brukt i blader, magasiner, kataloger, kommersiell trykking,
forretningsskjemaer, kontormaterialer, kopiering og utskrift. Basert på de ulike masekvalitetene som
brukes, kan trykk- og skrivepapir grovt deles inn i treholdig og trefritt.
Treholdig papir inneholder en betydelig andel av mekanisk masse. Vanlige ubestrøkete treholdige
papirkvaliteter er SC-papir, «bulky paper» and «directory paper» (lavvektig katalogpapir). Bestrøket
treholdig papir er bestrøkne på begge sider med bestrykingsmateriale så som leire. Normale bestrøkne
treholdige kvaliteter er «lightweight coated» (LWC) med en vekt under 72 g/m2, «medium weight
coated» (MWC) med en vekt over 72 g/m2 og pigmenterte kvaliteter.
Trefritt papir er trykk- og skrivepapir som inneholder en betydelig andel av kjemisk masse. Det kan
være bestrøket eller ubestrøket. Standard ubestrøket papir har en flatevekt mellom 50 og 100 g/ m 2.
Bestrøkne kvaliteter kan være bestrøkne på en eller begge sider med bestrykningsmaterialer som leire,
bariumsulfat, kritt eller sinkoksid. vekten varierer fra 35 -70 g/m2 (bestrøket tunn papir) til 100-180
g/m2 (kunstpapir).
De viktigste bruksområdene til treholdig trykkpapir er blader, magasiner, kataloger, innstikk, flyers og
supplement. Ubestrøket trefritt papir brukes til ulike formål, for eksempel utskrift (for det meste
offset-metoden for bøker og reklametrykk), laser/blekk-utskrift, kopiering, duplisering, diverse
kontormaterialer, skriving og undervisningsformål, tegning men også for spesielle formål som
pengesedler og sikkerhetspapirer etc. Ensidig bestrøket papir brukes hovedsakelig for etiketter.
Bestrøkne, tynne papir brukes til bøker og rutetabeller, og lett bestrøket papir i hovedsak til bøker,
brosjyrer og generell utskrift. Største bruken av standard bestrøket trefritt papir er annonser, illustrerte
bøker, årsrapporter, kataloger og høykvalitetsmagasiner. Kunstpapir brukes til høykvalitetstrykking.
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Figur 184 – Ressursbehov (treholdig papir)
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Figur 185 – Ressursbehov (trefritt papir)
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1.8.2.1 Marked og markedsdrivere
Trykk- og skrivepapirmarkedet er utsatt for elektronisk substitusjon i ulike former. I
magasinsegmentet endres lesevanene, ved hjelp av digitale plattformer og adopsjon av mobilt
internett, og dette legger press på tradisjonelle magasiner.
Den pågående overgangen til digitale plattformer i modne markeder gjør at forventet etterspørsel av
papir til magasiner vil bli mindre. De samlede totale opplagene forventes også å avta. Samtidig gir
spesialinteresse- og høykvalitetsmagasiner, så som livsstils- og moteblader, effektive
segmenteringsmuligheter for annonsører. Disse segmentene har en mye bedre posisjon og
treffmuligheter enn f.eks. generell interessemagasiner og ukentlige nyhetsmagasiner. Derfor forventes
markedet for bestrøkne kvaliteter å prestere bedre enn de ubestrøkne kvaliteter. I fremvoksende
regioner, er det forventet at det samlede magasinmarkedet vil fortsette å vokse slik at det gagner
trykk- og skrivepapirmarkedet.
Langtidsutsiktene for boksegmentet er truet av den forventede veksten av eBok-markedet. Elektronisk
substitusjon er ventet å minske papiretterspørsel for bokproduksjon, spesielt i utviklede regioner. Men
samtidig som eBook-markedet utvikler seg, vil elektroniske salgskanaler av bøker også utvikle seg.
Dette forventes å gagne også papirbøker til en viss grad. Bestrøkne papirkvaliteter er forventet å ha et
relativt bedre vekstpotensial enn ubestrøkne kvaliteter. Dette ettersom de tre store bruksområdene i
boktrykksegmentene primært bruker bestrøket papir; illustrerte bøker, barnebøker og skolebøker, er
de mindre utsatt for elektronisk substitusjon enn andre bruksområder.
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Generelt skulle høynivådriverne fortsatt støtte vekst av kontorpapir. De nåværende forbrukervanene er
fremdeles i favør til utskrift, men bedre funksjonalitet av e-løsninger kan gradvis endre situasjonen.
Bedrifter og andre arbeidsgivere vil sannsynligvis bli mer bevisste på å redusere papirutskrift på
kontorer - hovedsakelig på grunn av kostnadsoptimalisering og miljøbelastning. Systemarkitekturen
som støtter innføring av e-løsninger er under utvikling, og kontrollen på papirforbruk vinner terreng
f.eks. som 2-sideutskrifter og andre utskriftrestriksjoner.
Forbruket av trykk- og skrivepapir er også sterkt eksponert av trender i reklamebransjen. For
eksempel er mer enn to tredjedeler av etterspørselen av bestrøket trefritt papir, drevet av noen slags
reklame- eller promosjonskampanje, kategorisert som kommersiell trykking, direktepost, katalogeller magasinreklame. Generelt, er dette relativt følsomt for konjunkturer: ved god konjunktur er
reklamenivået høyt, som fører til økt forbruk, og vice versa. På den andre siden, konkurrerer
papirbaserte medier i økende grad om annonseinntektene med online-medier og andre elektroniske
medier, for eksempel kringkasting og kabel-TV. I tillegg er forbrukere stadig mer aktive i å
selvstendig søke informasjon på nettet som støtte for sine kjøpsbeslutninger. Generelt er enkelhet og
klarhet i papirbaserte reklamemateriell - som brosjyrer og hefter - fortsatt gunstig, spesielt i ansikt-tilansikt markedsføring og store godt målrettede markedsføringskampanjer. Næringslivet skifter
imidlertid ut deler av de tradisjonelt trykte reklamemateriell mot web-baserte applikasjoner.

Figur 186 – Etterspørselsdrivere for trykk- og skrivepapir

Verdens etterspørsel etter trykk- og skrivepapir utgjorde 106 millioner tonn i 2013, en nedgang på
1,8% eller 1,9 millioner tonn fra året før. I de siste ti årene har CAGR vært 0,5% (compound annual
growth rate)..
Europa og Nord-Amerika representerer henholdsvis 25% og 19% av verdens trykk- og
skrivepapirforbruk og 30% og 18% av produksjonen. Kina står for 21% av det globale forbruket og
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23% av den globale produksjonen. Treholdig papir er i hovedsak brukt i Europa, Nord-Amerika og
Japan. Markedene i Asia, uten Japan, er ganske svake på grunn av dominans av trefri.
Forbruket av trykk- og skrivepapir i Norden har vært fallende med -1,6%/år i de siste ti årene.
Ubestrøket trefritt papir er den mest brukte trykk- og skrivepapirkvaliteten. I Norge har forbruket av
trykk- og skrivepapir falt 29% siden 2004 eller -3,8% per år. Forbruket utgjorde 210.000 tonn i 2013,
og sto for 16% av det nordiske markedet og 0,2% av det globale markedet.
Målt i verdi, ble det globale markedet for trykk- og skrivepapir beregnet til 77 milliarder euro i 2013.
Den nominelle verdien av den globale trykk- og skrivepapirmarkedet har vokst marginalt (0,5%/år) i
løpet av de siste ti årene. Trykk- og skrivepapirmarkedet i Norge ble anslått til 145 millioner euro i
2013.
Europa og Øst-Asia er de viktigste overskuddsregionene, mens det største underskuddet er i MidtØsten og Latin-Amerika. Kina har utviklet seg til en storeksportør i løpet av de siste 10 årene med et
overskudd på 2,3 millioner tonn i 2013.
Det nåværende handelsoverskuddet i Norden er 8,5 millioner tonn, og kommer hovedsakelig fra
Finland og Sverige. Norge eksporterte om lag 0,3 millioner tonn trykk- og skrivepapir i 2013
(ubestrøket treholdig papir). Belgia var den største handelspartneren, og sto for nesten en fjerdedel av
det totale handelsvolumet. Andre eksportdestinasjoner inkluderer Tyskland, Sverige og Storbritannia.

Figur 187 – Global produksjon av t&s papir

Figur 188 – Regional produksjon av t&s papir
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Figur 189 – Globalt forbruk av t&s papir

Figur 190 – Regionalt forbruk av t&s papir
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Figur 191 – Global nettohandel med t&s papir

Figur 192 – Regional nettohandel m t&s papir
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1.1.1.6

1.8.2.2 Industristruktur og -lønnsomhet
Det finnes til sammen 984 fabrikker og 2.001 papirmaskiner som produserer trykk- og skrivepapir i
verden. Gjennomsnittlig kapasitet på en trykk- og skrivepapirmaskin er 59.000 tonn/år.
Figur 193 – De ti største produsentene avt&s papir i verden

Figur 194 – De ti største produsentene avt&s papir i Europa
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De ti største produsentene av trykk- og skrivepapir kontrollerer ca. 40% av det globale markedet.
UPM, APP og Stora Enso er de største produsentene, de sto for henholdsvis 8%, 6% og 5% av
verdensmarkedet. De ledende trykk- og skrivepapirprodusentene er vanligvis oppstrøms integrert i
masseproduksjon.
Norske Skog er den ledende produsenten av trykk- og skrivepapir i Norge og er også en av de største
produsentene i Europa med en årlig produksjonskapasitet på 560.000 tonn/år.
De økonomiske resultatene for den europeiske trykk- og skrivepapirindustrien har forverret seg. Den
gjennomsnittlige EBITDA-marginen til de ti største europeiske trykk- og skrivepapirprodusentene falt
fra 15% i 2009 til 5,5% i 2013.
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Figur 195 – Lønnsomhet for de største produsentene av t&s papir i Europa
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Spesialpapir (nøkkelkvaliteter)
Det finnes ingen allment akseptert definisjon for spesialpapir og -papp. De finnes i nesten alle
markedssektorer og nesten alle papirprodusenter har sin egen definisjon av spesialpapir. Dessuten er
mengden av spesialiteter stor, og det er ikke mulig å identifisere alle spesifikke papirkvaliteter som
kan anses som spesialiteter. Men noen fellestrekk kan identifiseres og brukes som en måte å skille
dem fra standardvarer som tørkepapir, emballasjepapirer, avispapir og trykk- og skrivepapir.
Spesialiteter krever vanligvis:
 Variasjon i egenskaper mellom ulike applikasjoner eller innenfor en enkel applikasjon. Det er også
ofte variasjon i egenskapsønskemålene mellom individuelle kunder, inkludert detaljerte tekniske
spesifikasjoner
 Spesialpapirproduksjon krever ofte langsommere maskinhastigheter enn hva som kreves for
produksjon av standardkvaliteter
 Spesielt produksjonsutstyr som raffinering, spesielt tørking, pressing og bestrykning av spesiell
størrelse er vanligvis nødvendig
 Uvanlige fiberkrav som bomull, viskose eller syntetiske fiber i tillegg til tremasse, men også andre
råvarekrav kan forekomme inkludert mineralkomponenter eller spesielle kjemikalier
Spesialpapirer kan segmenteres etter sluttbruk. Noen eksempler på vanlig sluttbruk er listet opp
nedenfor.
Figur 196 – Eksempel på sluttbruk av spesialpapirer
Segment

Bruksområde

Emballasje

Fettbestandig papir, etiketter

Bygg og konstruksjon

Dekorpapir, tapet, gipsplater
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Næringsliv

Digitaltrykk, kontorrekvisita, termisk papir

Catering

Mattilberedning, matemballasje, papirkopper

Trykk

Kart- og diagrampapirer, utendørsreklamepapir

Industri

Filtpapir, post-its, dryppmatte

Høy sikkerhet

Sedler, frimerker, billetter

Medisinsk

Emballasje for medisinsk utstyr, plaster

Filter

Filter for industri, transport, mattilberedning

Annet

Elektrisk papir, tobakkpapir, gavepapir

Prosess for å produsere spesialpapirkvaliteter kan være svært lik den for å produsere
standardkvaliteter, men med noen modifikasjoner i prosessen, bruk av spesiell råvare eller at den
omfatter ytterligere prosesser. Det er også typisk at produksjonsprosessen for spesialpapir omfatter
ulike konverteringstrinn som bestrykning, impregnert papir («saturating»), laminering, kalendrering
eller preging.
Ressursbehovet i spesialpapirproduksjon er svært variabel avhengig av mengden av ulike produkter
produsert og produksjonsvolum. Som spesialpapirproduksjon ofte krever spesialutstyr og fler e
behandlingstrinn pleier de å ha høyere energiforbruk og arbeidskraftkostnader enn produksjon av
standardkvaliteter. Investeringskostnaden per tonn ferdig produkt er vanligvis også høy.

1.9.1.1 Marked og markedsdrivere
Spesialpapir og -papp står for 5 til 7% av den totale papirproduksjon globalt. Markedsdrivere for
spesialpapir er svært avhengig av det spesifikke bruksområdet. Det er forventet at andelen av
spesialiteter vil øke på bekostning av fallende salg for avispapir og trykk- og skrivepapir. Emballering
og merking er en av de viktigste spesialpapirsluttbrukene, etterfulgt av bygg og anlegg, storkjøkken
og annen kjøkkenbruk. Disse segmentene dekker omkring 80% av det totale spesialpapirmarkedet.
Emballasje inkludert merking er det største sluttbrukssegmentet av spesialpapir. Det er anslått at de
fleste markedene av ulike papirkvaliteter for emballasje og merking er økende. Emballasjeutviklingen
fokuserer i stor grad på matapplikasjoner der nøkkeltrender inkluderer økt etterspørsel etter ferdig- og
take-away-mat, mindre porsjoner og nye avanserte pakker som inkluderer ulike barrierebelegg og
avanserte materialer. I kontrast møter spesialpapir for emballasje sterk konkurranse fra plast og fra
bevegelser for å redusere mengden emballasje.
Bygg og anlegg er det nest største segmentet innenfor spesialpapir. De voksende segmentene samt
innredning papir, impregnert kraft (saturating) og overleggpapir, mens det er ingen til liten vekst i
sub-segmenter som gipsplatepapir, tapet, filtpapir og bygge- og mineral papir.
Cateringsegmentet omfatter markeder for papirkopper, skåler, tallerkener og engangsbeholdere.
Segmentet er drevet av økt urbanisering, fallende husholdningsstørrelse, økende etterspørsel av
hurtigmat og økning i store arrangementer innen sport, kunst og musikk. De fleste av delsegmentene
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er økende, med unntak for noen få enkelte kvaliteter som voksbaserte vegetabilsk pergament og
pølseforingsrør.
Virksomhetsområdet er miksende. Mange av spesialpapirene som brukes i disse segmentene har blitt
mer av standardvarekarakter. For eksempel var papirkvalitetene for trykking og kopiering
spesialkvaliteter når de først ble introduserte, men er nå betraktet som standardvarer. Den økende
betydningen av e-post, e-lesing og generelt forbedrede mobile enheter reduserer bruket av papir i
mange applikasjoner. Selv om nedgangen påvirker hele segmenter, kan fortsatt noen vekstmarkeder
bli funnet i høykvalitetsutskrifter i hjemmet, digitale on-demand-blekkutskrifter og visse segmenter av
omslagspapir, utendørsplakatpapirer og bannere.
Industrisegmentet er sterkt fragmentert i mindre sub-segmenter med helt spesielle bruksområder. Et
flertall av papirene er brukt i prosessingen eller produksjonen av produkter, dette innebærer at
generelle økonomiske trender er den største driveren av segmentet. På den annen side, innenfor
Industrisegmentet er det noen sub-segmenter som gjør-det-selv-konstruksjon som kan få fordeler av
økonomiske nedgangstider. Sub-segmenter med større volumer og hvor etterspørselen er økende
inkluderer applikasjoner med laminering, maskering, impregnering og støpning.
Globalt ses den økonomiske usikkerheten og den stigende energi- og råvarekostnaden som de
viktigste truslene for spesialpapirmarkedene. På den positive siden er det mange nisjeprodukter som
kan øke salget, inkludert merkebeskyttelse og anti-piratsikkerhetsenheter, engangsgardiner, trykt
elektronikk, brenselceller, filtre og on-demand promosjonstrykk. Den økende andel av e-handel driver
også visse emballasjekvaliteter og den aldrende befolkningen i Europa og USA kan innebære større
etterspørsel etter spesialpapir i helsevesenet og medisinske applikasjoner. Også det grønne bildet av
papir og papp er en fordel i forbrukermarkedet mot den viktigste konkurrenten, plast.
Det meste av spesialpapirene er produsert i Europa og Nord-Amerika, selv om deres andel av
verdensproduksjonen har vært fallende de siste årene på bekostning av økende produksjon i AsiaPacific. Europeiske og nordamerikanske spesialpapirselskaper har i løpet av mange år utviklet unik
teknisk kompetanse og kunnskap som støtter produksjon av spesialpapir. Både Europa og NordAmerika eksporterer også spesialprodukter over hele verden. På grunn av høy verdiskaping kan
spesialpapir transporteres lengre avstander enn standardkvaliteter. Nord-Amerika og Europa forbruker
også mer spesialpapir enn andre geografiske områder, og står for ca. 60% av den totale etterspørselen.
Dette er et resultat av de store markedene i disse områdene for matemballasje og cateringprodukter,
generell emballasje, sikkerhetspapir, medisinske papirer og filterpapir.
Imidlertid har asiatisk forbruk av spesialpapir vokst raskt de siste årene, spesielt i enkelte segmenter
som sigarettpapir, dekorpapir, digitale trykkpapir og noen filterpapir. Selskaper som opererer i Asia er
ofte joint-ventures mellom vestlige og lokale selskaper. Bare noen av produsentene er helt lokale.
Vanligvis er maskinene som brukes nye og produserte i Europa.
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Figur 197 – Globalt forbruk av spesialpapir

Figur 198 – Produksjon av spesialpapir, region
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1.9.1.2 Industristruktur og -lønnsomhet
Produksjon av spesialpapir flytter fra Europa og Nord-Amerika til Asia, og spesielt til Kina. Denne
trenden forventes å fortsette og gradvis endre bransjen. Endringene i det geografiske fokuset gir plass
til konsolidering i industrien. På en annen side har store spesialpapirselskaper i Europa og NordAmerika generelt blitt tvunget til å fokusere sine produksjonsstrategier og har dermed solgt deler av
sin virksomhet, som de har sett på som ikke-kjernevirksomhet. Denne trenden har skapt mange
mindre spesialpapirselskaper i markedet.
De fleste av de største spesialpapirprodusentene er plassert i Nord-Amerika (40%) og Europa (30%).
Kina står for 26% av de største produsentene. Den eneste spesialpapirprodusenten i Norge er Nordic
Paper, med fokus på bakepapirproduksjon.
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1.10 Sammendrag – Dagens merkeder
Tabellen nedenfor viser utviklingen i de viktigste produktmarkeder, Norge nåværende posisjon i
disse markedene og den relative effekten av en potensiell ny investeringer
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2.

NASJONALE OG INTERNASJONALE TRENDER

2.1

Mål og tilnærming
Det primære målet med denne seksjonen er å identifisere de trender som påvirker skogsindustrien, i
Norge og globalt, og å vurdere de muligheter disse trender skaper i form av ny teknologi, markeder
og produkter.
Geografi er en måte å analysere relevante trender på. I denne studien er hierarkiet følgende: (1)
global, (2) regional – Norden/Europa and (3) nasjonal – Norge. Tidsperspektivet er dels korgt (0-10
år) og dels lang sikt (over ti år).

2.2

Identifisering av megatrender og subtrender
Rapporten identifiserer seks hovedområder og innenfor dem flere mega/subtrender, som vil forme
økonomisk velstand, sosial sammenheng og miljømessig bærekraft globalt, på kort og lang sikt. Selv
om virkningen av de forskjellige sub-trendene varierer i betydning henger trendene ofte sammen.
Endringstakten er også økende. De fleste av trenden er av global natur, men virkningen av dem på
skogsindustrien i de nordiske landene og Norge vil bli diskutert når det er hensiktsmessig. Trendene
vil skape både nye utfordringer og muligheter for industrien, men krever nye måter av reaksjoner og
tilnærminger.
Taksonomien av mega/subtrender sammenfattes i
internasjonale trender.

Figur

199 - Taksonomi av nasjonale og
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Figur 199 - Taksonomi av nasjonale og internasjonale trender.

2.3

Demografiske trender
Verdens befolkningsvekst anslås å nå ca. 9,6 milliarder i 2050 og toppe 10,1 milliarder i 2100
sammenliknet med 7 milliarder i 2011, med den største befolkningsveksten i mindre utviklede land
(FN). Andre hevder imidlertid at fødselsraten vil understige erstatningsraten i 2020-årene
(http://www.project-syndicate.org/commentary/the-end-of-population-growth).
Dermed
vil
befolkningsveksten kun bli opprettholdt ved økende levealder og vil nå en topp på under 9
milliarder i 2050. De fleste av de mer økonomisk utviklede lendene (MEDC) lider allerede av en
krympende befolkning, med Japan som en forløper og med f.eks. Kina som følger etter på lang sikt.
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Figur 200 - Verdens befolkningsvelst til 2050 (FN).

Et økende antall mennesker vil bo i raskt voksende byer, denne trenden er mest utbredd i
utviklingsland. I dag bor omtrent 3% av verdens befolkning utenfor sitt fødeland, denne andel
forventes å øke i fremtiden, de mest attraktive destinasjonslandene er USA og UK. Ettersom det er
færre kriger mellom stater, men mer vold i forbindelse med staters sammenbrudd, så har antallet
mennesker som er fanget i konfliktområder steget.
Økt forventet livslengde sammen med fallende fødselsrater gir en voksende seniorbefolkning i de
fleste deler av verden. Høy ungdomsarbeidsløshet og et økt antall kvinner i arbeid er med på å forme
samfunnet. Middelklassen vokser over hele verden og antall single øker, og dermed øker også det
totale antall husholdninger.
Urbanisering
Mellom 2014 og 2050, vokser antall mennesker som lever i byer fra 3,9 milliarder til 6,3 milliarder.
Andelen som bor i byer vil øke fra 54% til 67% av verdens befolkning (FN), dvs. verdens byer
kommer å ekspandere med tilsvarende 6 São Paulos hvert år i de kommende 36 årene. Veksten vil
hovedsakelig skje i utviklingsland. I OECD-landene, forventes 86% av befolkningen å bo i urbane
områder i 2050, en økning fra 77% i 2010 (OECD). Urbanisering, modernisering og
sosioøkonomiske effekter fører til økt sosial alienering og en høyere selvmordsrate (Emile
Durkheim). Men ny data viser en motsatt utvikling i Kina, der det har vært en 58% nedgang på ti år
på grunn av innvandring til byene og framveksten av en urban middelklasse.
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Både bileiende og kjøretøykilometer kan ha nådd en metning eller begynner til og med å minke i
utviklede land. Over hele den rike verden får unge mennesker førerkort senere. Engelskmenn som
lærer å kjøre i de sene 20-årene kjører 30% mindre enn de som lærte seg 10 år tidligere. I USA og
Storbritannia gjør folk færre shoppingturer. Siden 2000 har antallet storsenter fortsatt å øke, og så
mye som 45 000 bysenter og nærbutikker har blitt lagt ned i Storbritannia (Verdict Research).
Netthandel, til en verdi av $110 milliarder i 2011, står for 17% av all detaljhandel i England (IMRG).
Nylig har bildeling med faste skjemaer blitt introdusert som et alternativ til å eie en bil. Når
bilbruken går ned i mange amerikanske og europeiske byer prøver byplanleggerne å dedisere mer
plass til busser og sykler. Selv om folk i Asia, Latin Amerika og Afrika kjøper biler så snart som de
har råd, kan utviklingslandenes byer nå en metningstilstand tidligere i sin utvikling. Det er faktisk
slik at noen kommuner i utviklingslandene allerede planlegger for mindre bilbruk, i hovedsak
gjennom urbane banesystemer f.eks.. i Kina, India og Midtøsten. Da veitransport står for omtrent
23% av karbonutslippene i OECD, så skulle en reduksjon i kjøring resultere i miljøgevinster.
Immigrasjons og flyktningstrømmer
Antallet utenlandske immigranter i hele verden ble i 2009 estimert til over 200 millioner, omtrent 3%
av verdens befolkning (the International Organization for Migration). Europa hadde det største
antallet immigranter med 70 millioner, fulgt av Nord Amerika med over 45 millioner og Asia med
nesten 25 millioner. De fleste arbeidsinnvandrerne kommer fra Asia. Antall mennesker som bor
utenfor sitt fødeland vil stige i fremtiden (FN). En undersøkelse fra 2012 fant at grovt sett 640
millioner voksne ønsker å immigrere til et annet land (Gallup), og nesten hver fjerde navnga USA
som ønsket framtidig boplass, fulgt av 7% som valgte UK. De andre sterkt ønskede
destinasjonslandene var Canada, Frankrike, Saudi Arabia, Australia, Tyskland og Spania. Estland
planlegger å utstede digitale identitetskort til ikke fastboende, såkalte satellitt-Estlendere, i 2014, da
tar de et trinn mot en mulig framtid med multiple satellitt statsborgerskap.
Figur 201 - Netto immigrasjonsrater i 2011: positive (blå), negative (oransje), stabile
(grønn), og ingen data (grå).

Ved utgangen av 2013 hadde mer enn 50 millioner mennesker (inkludert flyktninger og internt
fordrevne) blitt tvunget til å flykte fra sine hjem, det største antallet noensinne (UNHCR). Mengden
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flyktninger har vært fallende, men antallet som er fanget i konfliktområder har steget. Dette beror på
endring i konfliktårsak da det er færre kriger mellom land, men mer vold i forbindelse med stater i
sammenbrudd (f.eks. Syria, Somalia og Den Sentralafrikanske Republikk). Tidligere hadde mange
flyktninger mulighet til å reise hjem etter et år eller to, men nå (2013) har mer enn halvparten av alle
flyktninger vært i eksil i fem år eller mer.
Klimaendringer, med økt tørke, stigende havnivå og forstyrrelser i sesongmessige værmønstre, er
forventet å tvinge flere mennesker til å flykte fra sine hjemtrakter. Det er prognostisert 150-200
millioner klimaflyktninger i 2050 (IPCC).
Aldrende befolkning
Økende forventet levealder sammen med fallende fødselsrater fører til økt andel seniorer i
befolkningen i de fleste deler av verden. Som en konsekvens øker utgiftene for helsevesenet, med en
tendens til å skifte fra dyrere patenterte legemidler til generiske.
Antallet personer i verden som er 65 eller mer vil omtrent dobles, fra 600 millioner til 1,1 milliard,
gjennom de neste 20 årene. Shanghai og Beijing kommer til å ha størst populasjon av rike eldre i
framtiden, fem av de topp-ti byene vil ligge i Kina (the McKinsey Global Institute).
Det aldrende samfunnet forventes å ha større samfunnsforskjeller. Allerede i dag er ca. 65% av
amerikanske menn i alderen 62-74 med høyere utdanning i arbeid, sammenliknet med 32% av
mennene med kun high-school sertifikat. EU står overfor et lignende mønster. Dette skjer samtidig
som sysselsettingstallene er fallende blant yngre uten utdanning.
Høy ungdomsarbeidsløshet
Rundt om i verden er nesten 300 millioner 15- til 24-åringer, eller nærmere 25%, uten arbeid,
utdannelse eller opplæring. Nesten 8 millioner unge Europeere, eller en av syv, arbeider ikke, mens i
Italia og Spania er forholdet en av fem, og i Hellas er den mer enn en av fire. For eksempel kan
ungdomsarbeidsløsheten i enkelte områder av Frankrike overstige 40%. Arbeidsløsheten blant unge
svarte sørafrikanere kan være så høy som 55%.
I 2018 er det anslått at ungdomsarbeidsløsheten flater ut med kun inkrementell økning, men det
forventes større regionale ulikheter, med forbedring i utviklede økonomier som balanseres ned av økt
ungdomsarbeidsløshet i andre regioner, spesielt i Asia (ILO). Relativt høy arbeidsløshet eksisterer
ofte samtidig med mangel på arbeidskraft. Denne ubalanse beror ofte på mangelfull opplæring, alle
har ikke like lett for at tilpasse seg til den kunnskapsbaserte økonomien.
Flere kvinner i arbeidsstyrken
Trenden mot flere yrkesaktive kvinner vil fortsette. I EU har kvinner fylt 6 millioner av de 8
millioner jobber som ble skapt mellom 2000 og 2010. Andelen kvinner i den betalte arbeidsstyrken
har økt fra 42% i 1971 til 68% i 2012 i UK. Menn utgjorde 75% av dem som mistet jobben i
Amerika under resesjonen. Kvinner forventes å utgjøre mer enn to tredjedeler av de ansatte i ti av de
15 jobbkategoriene som trolig vil vokse raskest i de neste få årene (U.S. Bureau of Labour Statistics).
Japan, som underutnytter halvparten av sin potensielle arbeidsstyrke, vil trolig se en betydelig økning
av antall arbeidende kvinner i de kommende årene. Globalt tenderer imidlertid forandringstakten å
være treg, og hindret av perioder med økonomiske kriser, så vel som demografiske og
atferdsendringer. På 1990-tallet minsket f.eks. gapet i andelen yrkesaktive mellom kjønnene, mens
på 2000-tallet ble det liten eller ingen fremgang. Gapet har til og med økt i noen regioner, f.eks. SørAsia og Sentral samt Øst Europa (ILO). I takt med at kvinner har blitt bedre utdannet, spesielt i de
utviklede landene, har deres andel av arbeidsstyrken økt. Det økte utdanningsnivået blant kvinner
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resulterer i lengre opphold i utdanningssystemet, og dermed blir den kvinnelige andelen av
arbeidsstyrken redusert.
Tilskuddet av arbeidskraft ved at flere kvinner arbeider, gir goder til nasjoner i form av økt
økonomisk vekst og økt innkomst per innbygger. Amerikas BNP er estimert å være 25% høyere enn
den ville ha vært uten yrkesaktive kvinner (McKinsey). Hvis andelen kvinner og menn var den
samme i arbeidsstyrken kunne den økonomiske veksten øke med 9% i Japan, 5% i USA og så mye
som 34% i Egypt (IMF). I mange utviklede land, og i Kina, begynner de fallende fødselsratene å
redusere størrelsen på arbeidsstyrken, og da kan flere kvinner i arbeid motvirke nedgangen i
arbeidsstyrken. Gitt at det er mangel på talentfulle personer i verden og det faktum at det finns fler
universitetsutdannede kvinner enn menn i de fleste rike land, så vel som i noen utviklingsland, kan
arbeidsgivere velge blant et bredere utvalg av arbeidstakere med et mangfold av ideer. Kvinner har
ofte lavere lønn, tross likelønnslovgivning, og i tillegg er de mer fleksible enn menn. Med
lønnsarbeid har kvinner mulighet til å søke et bredt spekter av karrierer, finansiell uavhengighet og
ha bedre kontroll over sine liv.

Voksende middelklasse
I 2030 kommer 60% av verdens befolkning til å tilhøre middelklassen, en økning fra 27% i 2009
(FN). I samme tidsrom, vil 80% av verdens middelklasse bo i utviklingsland, emot 58% i 2010.
Fremskritt i utdanning og teknologi setter folk i stand til å få et bedre liv, f.eks. individuell
selvstendighet og økt kjøpekraft.
Middelklassen ble tredoblet i antall i utviklingslandene i Asia mellom 1990 og 2005, til 1,5
milliarder, og i Latin Amerika økte antallet fra 277 millioner til 362 millioner, mens i Afrika sør for
Sahara økte den fra 117 millioner til 362 millioner (World Bank). Det forventes at mer enn 75% av
de urbane kinesiske husholdningene har en årlig disponibel inntekt på $9.000-34.000, dvs. en
kjøpekraft som ligger et sted mellom gjennomsnittsinntekten i Brasil og i Italia (McKinsey).
I tillegg til økt kjøpekraft og smak for kvalitetsprodukter er middelklassen mer interessert i verdier
som ytringsfrihet og rettferdige valg enn folk som har dårligere levekår.
Økende antall husholdninger
Single kommer å bli den raskest voksende husholdningsgruppe i de fleste deler av verden, de øker
med 48 millioner, eller 20%, til 2020, og det er de vestlige landene som leder trenden (Euromonitor).
Halvparten av voksne i USA er ugifte, 22% i 1950, og nesten 15% lever alene, kun 4% i 1950. I
2020 forventes nesten halvparten av husholdningene i Sverige å bestå av kun en person. Selv i de
Forenede Arabiske Emirater er omtrent 60% av kvinnene over 30 ugifte, til sammenligning med 20%
i 1995 (the United Arab Emirates’ Marriage Fund). Mange faktorer driver trenden; kvinner gifter seg
ofte senere sik at deres profesjonelle muligheter forbedres, enker lever lengre etter at de har blitt
alene, og endrede sosiale vaner i mange land innebærer at folk har større frihet til å velge. Videre har
en rask industrialisering i Brasil ført til at folk gifter seg i mindre grad og senere, mens i Japan
nekter kvinner å kompromisse med sine karrierer. Ytterligere eksempel; i Iran velger noen kvinner
utdannelse framfor å bli gift. I Kina og India har seleksjon mot mannlige babyer resultert i en
generasjon av ungkarer. Det motsatte er tilfelle med afroamerikanere. Der sitter en av ni svarte menn
mellom 19 og 34 i fengsel, noe som reduserer poolen for svarte kvinner som nesten utelukkende
gifter seg innenfor sin gruppe.
En ulempe er at en enkelpersonhusholdning har et større karbonfotavtrykk, og driver opp
bokostnadene. De har færre barn, er oftere avhengige av andre og ser ut til å være mer sårbare for
f.eks. helseproblem, og er dermed potensielt dyrere for samfunnet. Derimot er de mer tilbøyelige til å
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spandere tid med venner, og til å arbeide i frivillige organisasjoner. Derfor blomstrer single på steder
der slike nettverk kan oppstå, f.eks. i mange urbane sentre, og i de nordiske land der sterke sosiale
sikkerhetsnett setter folk i stand å søke sine egne mål. Single endrer også konsummønster, i Brasil
har årlig salg av ferdigmat blitt mer enn doblet mellom 2007 og 2012.

2.4

Økonomiske trender
Økende internasjonal handel og kapitalstrømmer vil fortsette i et mer sammenkoplet forretningsmiljø
innenfor den globale økonomien. Store bedrifter forventes å øke sine fusjons- og oppkjøpsaktiviteter.
Samtidig møter planeten som helhet vanskelige utfordringer i å handtere begrensede naturresurser.
Det er en stadig større enighet om at forskjellene i verden øker, og dermed øker også risikoen for
farlige konsekvenser relaterte til ustabile samfunn. Dessuten sliter mange vestlige regjeringer, men
også f.eks. Kina, med sine voksende finanspolitiske forpliktelser. Digital økonomi kommer i større
grad til å forme våre fremtidige samfunn.
Globalisering
Gjennomsnittlig globaliseringsrate, dvs. andel av grenseoverskridende handel av all handel, har
passert 20%. Global handel som andel av BNP har økt fra om lag 40% i 1980 til 63% i 2011, og den
forventes å fortsette å klatre med en årlig økning på 5% inntil 2030 (UNCTAD). Asias rolle i global
eksport er vurdert til å bli stadig mer uttalt og nesten doblet til 39% i 2030.
IMF har identifisert fire grunnaspekter for globalisering: (1) handel og transaksjoner, (2) kapital og
investeringsstrømmer, (3) migrasjon og forflytning av mennesker, og (4) formidling av kunnskap.
Bedrifter hevder generelt at overlevelse i dagens globale marked krever at selskap skaffer varer,
tjenester, materiale og arbeidskraft fra andre land, for å kontinuerlig oppdatere sine produkter og
teknologi, og skape nye markeder for å overleve økt konkurranse. Regjeringer har støttet denne
trenden gjennom å introdusere attraktive vilkår for investeringer fra utlandet (investerings- og
forretningsinsentiver), og gjennom å skape handelsoverenskomster, økonomiske blokker og spesielle
handelssoner. Økonomisk globalisering har økt den økonomiske integrasjonen mellom land, og fører
til framveksten av en global handelsplass eller et enkelt verdensmarked. Globalisering har også blitt
koplet til miljøutfordringer som klimaendringer, vann- og luftforurensing, overfiske og så videre.
Nye økonomiske maktsentra
USA passerte Kina som den største økonomien på 1890-tallet. Allerede i 2010 passerte Kina Japan,
og ble verdens nest største økonomi. Ved utgangen av 2014 forventes Kina å gjenvinne sin posisjon
som verdens største økonomi. Dette betyr slutten på et Amerikaledet århundre og begynnelsen på et
Stillehavsdominert. India har blitt sett på som en potensiell maktsenter på verdensnivå med sine 1,2
milliarder mennesker og store økonomiske potensiale, men har fortsatt ikke nådd dit enn på grunn av
mangel på reformer. Framveksten av nye maktsentra er nært knyttet til den nevnte
globaliseringsprosessen.
I 2013 sto framvoksende markeder for første gang for mer en halvparten av den globale BNP basert
på kjøpekraft (IMF), og storparten av tilveksten kommer fra Brasil, Russland, India og Kina, dvs.
BRIC. I dag utgjør BRIC fire av verdens ti største økonomier. Disse landene kommer til å fortsette å
vokse i økonomisk betydning, men med et lavere tempo. Mens andre land, blant annet Mexico,
Indonesia, Nigeria og Tyrkia (MINT), har et betydelig vekstpotensiale, vil de sannsynligvis ikke få
så merkbar innvirking som BRIC-landene.
Konsolideringspress
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En av de viktigste trendene på 1900- og 2000-tallets finans og næringsutvikling er økonomisk
konsentrasjon, dvs. tendensen at den gjennomsnittlige størrelsen av en økonomisk virksomhet øker
over tid. Det har vært perioder da denne trenden minsket, eller til og med temporært har blitt
reversert, men den definitive trenden er mot større selskaper. Økonomisk konsentrasjon kan være
konsentrasjon av produksjon til bestemte steder for å få stordriftsfordeler. Det kan også være
resultatet av fusjoner og oppkjøp, motivert av økonomisk effektivitet, markedskraft, ønske om vekst,
ønske om å diversifisere, defensive årsaker, deregulering og internasjonal konkurranse.
I skogsindustrien er det fortsatt sterkt behov for fusjoner og oppkjøp, da mange selskaper kan bli mer
fokuserte gjennom å selge av ikke-kjernevirksomhet. Dessuten kan behov for reduksjon av
overkapasitet kreve slike tiltak. Mens lave renter støtter konsolidering, så virker risokoen for
regulatoriske tiltak mot fusjoner å øke f.eks. fra USA og EU.
Begrensede ressurser
Befolkningsvekst og økonomisk vekst, sammen med klimaendringer, vil sette økt press på de
grunnleggende naturressursene, dvs. vann, mat, land og energi. I 2050 kan det trenges grovt sett 70%
økning av matproduksjon for å tilfredsstille etterspørselen fra den voksende verdensbefolkningen
kombinert med en ekspanderende middelklasse (FAO). Dessuten leder dette til økt energi- og
vannforbruk, en økning som ytterligere kompliseres av klimaendringene. Gapet mellom global
vanntilgang og etterspørsel kan nå 40% i 2030, og da med ytterligere en milliard mennesker som
lever i områder med vannmangel (OECD). Samtidig forventes energietterspørselen å øke med 40%
(IEA). I tillegg er det begrensede produksjonsmuligheter av essensielle landbrukskjemikalier som
fosfor og nitrogen. Dette kommer til å tvinge fram endringer i folks matvaner. Mangel på sjeldne
grunnstoffer som er kritiske i teknologiske varer og i tilvirkningsprosessene, kan i framtiden
resultere i geopolitisk press. Nye teknologier kan imidlertid gi måter å produsere og erstatte mange
av de råvarer som anses som ikkefornybare og ikke evigvarende.
Det finnes tilstrekkelig med mat for et økende antall mennesker, men samtidig har avhengighet av
andre land og internasjonal handel økt betydelig i de seneste 40 år. Andelen av befolkningen som får
tilstrekkelig med mat (mer enn 2 500 kalorier per dag) har nesten blitt doblet, til 61%. Mattilgangen
har blitt forbedret, spesielt i Midtøsten, Nord-Afrika, Latin-Amerika, Kina og Sørøst-Asia.
Selvforsyning av mat har forblitt relativ lav globalt sett. Brasil derimot har blitt en av verdens
viktigste eksportprodusenter av mat. Andelen mennesker som konsumerer store kvantum (mer enn
15% av energiinntak) av dyrebasert nutrisjon har økt fra 33% til mer enn 50%. Dette sammen med
overkonsumpsjon av kalorier i mange land setter press på planetens begrensede naturresurser.
Samtidig lever fortsatt en tredjedel av verdens befolkning med utilstrekkelig mattilgang (Aalto
University, Developments in food availability and food self-sufficiency in 1965–2005).
Mat vs. drivstoff fortsetter å være et hett tema, men produksjon av biodrivstoff spiller en betydelig
mindre rolle for økte matpriser, sammenliknet med f. eks. økt oljepris, variasjoner i avlingene og
spekulativ handel. Selv om proteiner i vårt kosthold kommer fra mange kilder i dyre- og planteriket,
samt kanskje fra kunstig produksjon, møter vi knapphet i form av land, vann og andre ressurser, samt
sosiale og miljømessige spørsmål som for eksempel bekymringer for genmodifiserte organismer. Når
proteinrik diett er ansett som luksus, øker proteinforbruket med økende levestandard, og kommer til
å nå sin grense i 2050 (Pöyry). Mengden matavfall øker som en bieffekt av økt matforbruk og
matavfall kan gi et verdifullt råstoff til f.eks. biodrivstoffproduksjon. Før maten blir konsumert
spiller emballasjeproblemstillinger en viktig rolle for hygiene og produktets holdbarhetstid, også
emballasjen blir avfall.
Inntektsfordeling
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Inntektsgapene mellom mennesker i verden har begynt å falle, fattige land nærmer seg de rikere, men
ulikheter innenfor mange land har vokst. Latin-Amerika er imidlertid et unntak fra den generelle
oppadgående trenden: de har lenge vært kontinentet med verdens største ulikheter i samfunnet. I
løpet av de siste tiårene har gapet mellom rike og fattige krympet betydelig.
Samtidig som ulikhet i utdanning og helsestell er synkende, øker inntektsulikhet, og 71% av verdens
befolkning bor i land med økende inntektsforskjeller. Dette skaper betydelige sosiale, økonomiske
og politiske utfordringer (Conference Board of Canada: World Income Inequality). I USA har
andelen av nasjonalinntekten som går til de rikeste 1% av amerikanerne doblet siden 1980, fra 10%
til 20%, og andelen som gikk til de øverste 0,01% har firedoblet, fra i overkant av 1% til nesten 5%.
Andre land, inkludert Storbritannia, Canada, Kina, India og Sverige, har også sett en økning i
andelen av nasjonalinntekten som går til de øverste 1%. Denne trenden har gitt opphav til slike
bevegelser som «Occupy Wall Street» kampanjen. Betydelig inntektsulikhet har en tendens til å
bremse veksten, føre til økonomiske kriser og svekke etterspørselen. Større inntektsforskjeller
reduserer sannsynligvis både sosial mobilitet og fremtidig velstand.
Økende finanspolitiske forpliktelser i Vesten
Økte offentlige utgifter er den viktigste årsaken til offentlig gjeld. Offentlig brutto finansiell
forpliktelse som andel av BNP har vokst dramatisk siden begynnelsen av årtusenet. For OECD som
helhet har gjeldandelen vokst fra 69% i 2000 til 110% i 2013, og forventes å stige ytterligere.
Langvarig økonomiske nedgangstider, spesielt i Europa vil gjøre det svært vanskelig for de enkelte
statene til å innføre skatteøkninger. I stedet blir innstrammingstiltak ofte finansiert gjennom økt
gjeld. Videre peker de fortsatt uløste konfliktene i Øst-Europa og Midtøsten på en sterkere vekt på
militære utgifter, som har vært under press i flere år nå.
Befolkningen i den vestlige verden. Samtidig går fødselstallene jevnt nedover. I f.eks Japan, EU og
Kina, har antallet personer i yrkesfør alder begynt å falle, men antallet pensjonister vil fortsette å
stige, noe som resulterer i en høyere avhengighetsrate. Større delen av den vestlige verden er plaget
av spørsmålet om hvordan man skal finansiere sjenerøse pensjons-, helse- og omsorgsgoder, som
man ikke har råd til. Situasjonen har blitt forverret da regjeringer ofte har forsinket de vanskelige,
men nødvendige reformene i en ofte ineffektiv og voksende offentlig sektor.
Mot kunnskapsbasert digital økonomi
Den kunnskapsbaserte økonomien lider ikke av ressursknapphet på samme måte som jordbruks- og
industriproduksjonen, selv om det ofte krever arbeidskraft med høy kompetanse. Nylig har
utviklingen fokusert på å tilpasse seg den digitale økonomien, eller internettøkonomi, der digitale
nettverk og kommunikasjonsinfrastrukturer gir en global plattform for mennesker og organisasjoner
til å samhandle og søke etter informasjon. Digitale varer, som representerer immaterielle varer, er i
tråd med dematerialiseringstrenden, og forsterkes av en større miljøbevissthet. Framveksten av den
digitale økonomien har reist bekymring over ujevn fordeling og bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, dvs. det digitale skillet, at noen grupper av mennesker og land ikke
kommer med inn i den nye æra av informasjonssamfunnet.

2.5

Forbruksstrender
Sosiale medier endrer det sosiale samspillet mellom mennesker på en grunnleggende måte ved å gi
nye midler til å lage, dele eller utveksle informasjon og ideer i virtuelle fellesskap og nettverk.
Videre har personifiseringen blitt tatt til nye nivåer, og virksomheter har blitt mer interaktiv, skillet
mellom produkt/tjenesteleverandører og forbrukere har blitt visket ut. Noen av de nye
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forbrukertrendene er basert på slik teknologi (informasjon og kommunikasjonsteknologi, IKT), som i
økende grad endrer samfunnet totalt, og endrer dermed forbrukernes behov fundamentalt.
Livet i dagens materialistiske og hektiske verden har gitt motreaksjoner i form av interesse for
trender som dematerialisering, slow-bevegelsen og etisk forbruk, med mange felles underliggende
prinsipper, f.eks. «less is more». Derimot gir e-handel mulighetene for at delings-, erfarings- og
postluksusøkonomien skal blomstre.
I de stadig skiftende preferanser hos forbrukerne, har Sør-Korea passert Japan og blitt Asias fremste
trendsetter, med K-pop med en sterkere global appell enn J-pop. I 2013, tjente Sør-Korea $5
milliarder på popkultureksport og planlegger å doble den innen 2017 (The Birth of Korean Cool:
How One Nation is Conquering the World Through Pop Culture) Sør-koreansk kultur anses av sine
asiatiske kolleger som mer attraktivt enn den fra tidligere angripere, f.eks. Japan og Kina.
Vestens innflytelse
Vesten har fått en utbredt og akselererende innflytelse over hele verden i de siste århundrene, i så
stor grad at det noen ganger har blitt likestilt med begrepet modernisering. Mange samfunn har
vedtatt vestlig kultur i områder som industri, teknologi, lovgivning, politikk, økonomi, livsstil, diett,
klær, språk, alfabetet, religion, filosofi og verdier, som veves sammen med deler fra det opprinnelige
samfunnet, og det påvirkede samfunnet forandres mot et mer vestlig samfunn, ofte i håp om å oppnå
en vestlig livsstil. Men vestlige samfunn blir også påvirket av interaksjon med ikke-vestlige kulturer.
Samspillet mellom vestlige og ikke-vestlige kulturer går ikke alltid rolig og konfliktfritt, det kan
resultere i motangrep som f.eks. fra islamsk ideologi.
Sosiale medier
Sosiale medier endrer radikalt hvordan folk bruker sin fritid. Det blir færre fysiske besøk hos familie
og venner, mens sosiale nettverk spiller en stadig økende rolle i menneskelige relasjoner. I
Storbritannia er mer enn 75% av husstandene koblet til internett. Internettbrukere brukte i
gjennomsnitt 50 timer/måned på nettet i hjemmet i 2012 (Nielsen). Sosiale nettverkssider blir brukt
av 60% av de britiske husholdningene, og står for mer enn 20% av tiden brukt på Internett.
Kommunikasjon og samhandling i sosiale medier synes å stadig bli av mer kortfattet natur med f.eks.
Twitter (mikrobloggingtjeneste) som lar brukerne sende 140-tegns tekstmeldinger, og Yo som er en
meldingservice for å sende kun enkeltordstekster. I tillegg til Facebook, spiller visuell presentasjon
med delte bilder en fremtredende rolle også i Instagram og Pinterest, mens Spotify åpner for å lytte
til musikk, og legger preferanselister basert på brukerens egen smak.
Folks liv har blitt endret i retning mot et akvariefiskperspektiv, mye personlig informasjon er
offentlig tilgjengelig. Derfor har sikkerhetsaspekter knyttet til sosiale medier blitt et tema for reell
bekymring.
Dematerialisering
Å gjøre mer med mindre «less is more» blir ofte sett på som en del av løsningen på problemet med
klodens begrensede ressurser. Deling, og å låne, kan ofte fjerne behovet for eierskap av et produkt.
Dette skiftet fra en avhengighet av produkter til tjenester omfatter f.eks digital
musikkdistribusjonssystem, bilklubber, sykkelutleieordninger og vaskeritjenester .
Slow-bevegelsen
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For å motvirke de negative trekkene ved det moderne livet, med en hektisk livsstil og behovet for
Multitasking, har bevegelsen mot langsommere tempo i livet blitt et mulig alternativ. Starten var
«slow food», og nå har det kommet andre varianter av samme idé, så som Slow Cities, design,
boformer og reiseprodukter.
Ideen om å fokusere på å leve i nået i akkurat dette øyeblikket, det vil si carpe diem – attityden, er
nært knyttet til Slow-bevegelsen. For eksempel har det kommet pop-up restauranter som tilbyr en
unik opplevelse som er svært midlertidig av natur, for eksempel Disappearing Dining Club i
Storbritannia.
Etisk forbruk
Etterspørselen etter lokalproduserte og økologiske produkter er stigende, spesielt blant de vestlige
forbrukere, mens smaken for eksotiske delikatesser er sterkt avhengig av import. Den
verdensomspennende omsetning av økologisk produksjon er anslått til $63 milliarder i 2012
(International Federation of Organic Agriculture Movements), mens det amerikanske markedet, som
er det største for økologisk mat i verden, er spådd til å vokse med 14% innen 2018 (Techsci
Research). Matens opprinnelse, men også opprinnelsen av f.eks tre, papir, lær og tekstilprodukter,
har blitt en viktig faktor som i økende grad påvirker innkjøpsbeslutninger. Gitt det negative bildet av
plast, har store møbelselskaper begynt å lete etter måter å øke bruken av trebaserte materialer.
Detaljsalg av produkter som bærer en fair-trade etikett utgjorde ca € 3.4 milliarder på verdensbasis i
2009, hvilket er en 15% økning fra året før (Fairtrade International). Fairtrade salget forventes å
overstige € 6 milliarder i 2012 (Just-Food Global Market Review). Kritikere hevder at for hver krone
som betales av en amerikansk forbruker for et fair-trade produkt, overføres bare tre cent mer til
landet det kom fra, enn for umerket alternativ (The Fair Trade Scandal: Marketing Poverty to Benefit
the Rich by Ndongo Samba Sylla).

Elektronisk handel og online shopping
Kjøp av produkter og tjenester foregår i økende grad på Internett. Det globale e-handelsmarkedet er
verdt $1.500 milliarder (Economist: Leaders, June 21st). Amazon, som er verdens niende største
forhandler av salget i 2013 og er spådd til å bli nummer to i 2018 (the Kantar Retail research group),
har 230 millioner gjenstander for salg i Amerika. Dette er 30 ganger så mange som selges av
Walmart (verdens største forhandler). Det elektroniske bokmarkedet, dominert av Amazon med sin
Kindle e-reader, står for mer enn en tiendedel av den økonomiske omsetningen av bøker i Amerika. I
Nord-Amerika kan Amazon levere samme dag til 23% av befolkningen, og vil nå 28% innen 2018
(the MWPVL International supply-chain consultancy).
Tjenesteytere drar i økende grad nytte av Internett som et selgermedium. I 2013 hadde
nettreisebyråene kombinerte bestillinger på $278 milliarder (Euromonitor). Online booking står for
43% av det totale salget av reiser i Amerika og 45% i Europa (PhoCusWright). I 2012 bestilte
kineserne bare 15% av sine reiser på nettet, men tallet vil trolig stige til 24% innen 2015, noe som
gjør det kinesiske online reisemarkedet verdt rundt $30 milliarder kroner (PhoCusWright). Kundene
bytter fra stasjonære datamaskiner til smarttelefoner og nettbrett, innen 2017 vil over 30% av online
travel bestillinger bli gjort på mobile enheter (Euromonitor). Selskaper legger tilleggstjenester på
sine websider, f.eks. kan Stedstjenester hjelpe reisende til nærmeste hoteller og restauranter. Mens
familier i dag bestemmer seg mer enn tre uker i forveien, blir trolig reisende i fremtiden mer
spontane, og smartphones hjelper dem med å gjøre bestilling i siste øyeblikket (Alvarez & Marsal).
Nye teknologier og gadgets hjelper den økende e-handelen, f.eks. overgangen fra skrivebordet til
mobil shopping. For eksempel prøver Amazons «Fire Phone» med en «Fire fly» knapp, å etterligne
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et butikkvindu. I tillegg er funksjoner som kundevurderinger sett på som en viktig del av
handleopplevelsen.
Delingsøkonomi
Instacart lar folk levere tjenester i fritiden. Delingsøkonomi, dvs. koordinerte tjenester via internett
der folk leier sovrom, biler, båter og andre eiendeler direkte fra hverandre, har vokst raskt. Teknologi
har redusert transaksjonskostnader, og dermed gjort deling av eiendeler billigere og enklere: f.eks.
smarttelefoner med GPS kan vise hvor nærmeste ledige bil for leie er parkert, sosiale nettverk sørger
for midler til å sjekke opp folk og bygge tillit, og elektroniske betalingssystemer kan ta seg av
fakturering.
Dette direkte person til person-utlån passer godt for saker som er dyre å kjøpe, og er eid av folk som
ikke gjør fullt bruk av dem: f.eks Airbnb finner et rom eller en leilighet for et par netter for sine
kunder, Lyft og Uber finner ledige seter i biler på vei fra et sted til et annet og opererer innenfor byer
og BlaBlaCar med 8 millioner medlemmer i 12 europeiske land, arrangerer ritt mellom byene.
MonkeyParking og Park Modo lar private eiere av parkeringsplasser på gatene tjene penger ved å
varsle andre bilførere når de ikke trenger plassen selv. Andre eksempler inkluderer plass på camping
i Sverige, felt i Australia, vaskemaskiner i Frankrike og solcellepaneler. Selv om deling av
økonomien innebærer stort sett enkeltpersoner som opptrer ad hoc, har noen selskaper begynt å leie
ut ledige kontorplasser og -maskiner som midlertidig ikke er i bruk.
Bedre styring av underutnyttede eiendeler resulterer i åpenbare miljøfordeler, men regulatorisk
usikkerhet som skatteregler og lisensklausuler kan komplisere forretningsmiljøet.
Opplevelsesøkonomi (Exponomy)
Opplevelsesøkonomien innebærer minneverdige hendelser, og har blitt beskrevet som den neste
økonomien etter jordbruks-, den industri-, og nå sist tjenesteøkonomi. På et mer avansert nivå kan
det bety den transformasjon som en opplevelse tilbyr, f.eks. utdanning. For eksempel, Umpqua Bank
er vert for kunstutstillinger, yogaklasser og strikkeøkter, samt en minibank som deler ut en sjokolade
ved hvert kontantuttak. Ved inngangen tilbys kundene lokalt laget håndkrem. Som et annet eksempel
er et forretningssted i Tokyo, som har potensiale til å bli et stort luksusvareselskap, omgjort til et
hybrid-varekonsept som er en del bibliotek, en del konsertsal, en del bokhandel med ekte papirbøker
og døgnet-rundtbar.
Opplevelsesøkonomien skaper også nye eksklusive tilbud som barnefrie restauranter og helligdager.
For eksempel forbyr Malaysian Airlines spedbarn på første klasse og tilbyr barnefrie soner i
økonomiklassen i noen fly.
Mens disruptive innovasjoner prøver å øke produktiviteten, er det i opplevelsesøkonomien mer rom
for gammeldagse virksomheter med fokus på kvalitet fremfor kvantitet, og tradisjon i stedet for
nyhet. Sveitsiske urmakere har redefinert sine produkter som statusvarer. Uavhengige bokhandlere
har lykkes i å redefinere seg selv som bokelskeres sosiale fellesskap. Trikken kommer tilbake som en
grønn løsning for transport i byer. Imidlertid har omsetningen av luksuspenner stagnert, da markedet
for penner har fordampet gjennom den utbredte eliminering av bruken av en penn og papir.
Post-luksusøkonomi
Forbrukerne i den rike verden kan være på vei til å endre sine kjøpevaner vekk fra luksus og
merkevarer. Dette er synlig allerede i Japan, der noen kjøpere har begynt å avvise vestlige
luksusprodukter, og vendt tilbake til tradisjonell japansk design. I enkelte kretser har luksuslogoer
raskt forsvunnet. For eksempel, stengte Versace sin butikk i Tokyo, selv om det senere kom tilbake i
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markedet som en del av produktspannet til noen utvalgte varehus, og det ble gjort plass for f.eks.
håndlagde varer fra italienske håndverksbutikker. De rikeste kinesiske forbrukene prøver også å
komme vekk fra tradisjonell luksus, og er heller ute etter unike opplevelser.
Røyking
På grunn av skatter, utdanning og røykepolitikk har sigarettforbruket i Vest-Europa falt med 26%
mellom 1990 og 2009, mens forbruket økte med 57% i Midtøsten og Afrika i samme periode
(American Cancer Society og World Lung Foundation). I fremvoksende markeder røyker menn
mest, omtrent 800 millioner sammenlignet med mindre enn 200 millioner kvinner. Mer enn 80% av
de mannlige røykerne bor i lav- og mellominntektsland, f.eks. Kina. Kina er det største
sigarettmarkedet i verden med en tredjedel av verdens totale sigarettforbruk Kina har 300 millioner
voksne røykere. Videre røyker over halvparten av kinesiske menn, men bare 2% av kvinnene. Selv
om Latin-Amerika fortsatt har relativt høye tall for røyking, med 40% av chilenerne, 27% av
argentinere og 17% av brasilianere, hadde fjorten latinamerikanske land allerede forbudt røyking i
lukkede offentlige rom i 2014.
En relativt ny trend med elektroniske sigaretter ser ut å kunne bli en lovende erstatning for
tradisjonell tobakk. Elektroniske sigaretter, drevet av et lite batteri, omgjør en niotintilsatt væaske til
damp som innhaleres. Denne innholder ikke de skadelige stoffene som finnes i vanlig tobakk.
Dermed trenger e-sigaretter ikke forårsake tannkjøttsykdom eller lungekreft, og aske, ubehagelige
lukter og giftige gasser elimineres. Men noen helsemessige problemer gjenstår, inkludert frykt for
altfor høye doser av nikotin. Med e-sigaretter kan røyking bli mer sosialt akseptabelt igjen.
Sammenlignet med markedet for konvensjonelle sigaretter i USA, med salg på over $80 milliarder,
var salget av e-sigaretter bare $300 til 500 millioner i 2012. Men salget av e-sigarett var doblet fra
året før, og er forventet å innhente den tradisjonelle typen innen et tiår (Bonnie Herzog of Wells
Fargo). For eksempel har Lorillard, skaperen av f.eks. Newport og Kent, og British American
Tobacco og Japan Tobacco International allerede investert i e-sigarettindustrien. Holdninger til esigaretter varierer, Østerrike og New Zealand klassifiserer dem som medisinsk utstyr og begrenser
deres salg, og Australia, Brasil, Libanon og Singapore forbyr dem helt. Debatten om regulering,
restriksjoner og avgifter fortsetter.

2.6

Politiske og regulatoriske trender
Det tomrom som den bipolare verdensorden etterlot seg er på vei til å fylles av en multipolar verden,
med fremveksten av ulike regionale fora med felles energi-, økonomiske, klima- og handelsagendaer.
Problemene knyttet til vestlige demokratier underminerer politiske systemer over hele verden. I
mellomtiden blomstrer Afrika. Nylige politiske hendelser er bekymringsfulle og understreker
behovet for fredelig samarbeid mellom landene, inkludert handelsliberalisering. På den regulatoriske
fronten diskuteres energisubsidier som et eksempel på mulige endringer i det globale
forretningsmiljøet.
Nye politiske maktsenter
Etter sammenbruddet av Sovjetunionen, er USA trolig den eneste nasjonen som oppfyller kriteriene
for en politisk supermakt. Nye potensielle supermakter inkluderer et integrert EU, Kina og India.
Andre mulige supermakter inkluderer Russland og Brasil, men det har blitt presentert et annet syn på
deres sanne roller.
Selv om USA er i ferd med å havne på andre plass bak Kina i rangeringen av verdens ledende
økonomier, vil dets status som det mektigste landet bestå. India er på vei til å bli en av de fire største
militærmaktene i verden ved slutten av tiåret. Mellom 2007 og 2011 var India verdens største
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importør av våpen (IMF). Bare Kina, med 2,3 millioner, menn i aktiv tjeneste, har mer aktivt militært
personell blant de asiatiske landene (f.eks. hadde Pakistan og Indonesia 642 000 og 395 000 menn)
enn India, med 1,3 millioner (IISS Military Balance). Kinas eierandel i Verdensbanken og IMF er
avtagende, men Kina jobber med Brasil, Russland, India og Sør-Afrika for å lage en $50 milliarders
utviklingsbank, og vurderer et BRICS sikkerhetsfond etter modell av IMF. Kina planlegger også å
lage en asiatisk infrastrukturbank som et alternativ til den asiatiske utviklingsbanken, dominert av
Japan.
Kriser for de vestlige demokratier
Siden 2000, etter to rolige tiår, har demokratiet opplevd mange tilbakeslag. Innenfor Vesten har
demokratiet blitt assosiert med gjeld samt dysfunksjon innenlands og overambisiøst i utenrikssaker.
Lånefinansiering av demokratier i Vesten har vist seg ikke holdbart, og har resultert i finanskriser.
Den økende størrelsen på staten er en voksende bekymring. En aldrende befolkning, langsom vekst
og stramme budsjetter skaper konflikt blant interessegrupper som konkurrerer om begrensede
ressurser. Til tross for at regjeringen styrer opinionen, har Kina hatt en enorm økonomisk suksess,
som har oppmuntret utviklingsland i Afrika, Midtøsten og Sør-Asia til å tenke at den kinesiske
modellen kan gi en alternativ modell til de vestlige demokratiene. I Internett-tidsalderen er det lettere
å organisere og agitere, som for eksempel er støtte til en underskriftskampanje bare et museklikk
unna. I det siste EU-valget viste nasjonalismen sitt hode, noe som sannsynligvis vil øke
antiinnvandringsholdninger.
Afrika våkner
Afrika er i bedre form enn noensinne, med rikere økonomier og i hovedsak fredelige nasjoner. Selv
om de afrikanske familier stadig blir mindre, vokser befolkningen fortsatt raskt, og vil bli doblet til 2
milliarder innen 2050. Folk er sunnere, og forventet levealder har økt med 10% i det siste tiåret, og
selv i de verst rammede landene, har HIV-infeksjoner falt med opptil 75%. Et betydelig antall av
barna går på skole.
En sannsynlig driver for Afrikas økonomiske utvikling har vært søket etter offshore investorer for
regionens viktige ressurser, særlig i land rike på olje, mineraler, tømmer, bomull etc. De viktigste
investorene i Afrika inkluderer Kina, USA, Taiwan, Frankrike og Storbritannia, for å nevne noen.
I tillegg til omfattende mobiltelefondekning, har nå raskt bredbånd nylig blitt bygget ut til kystløse
deler av Afrika ved Liquid Telecom. Videre er utenlandske direkte investeringer tredoblet. Forbruket
forventes å nesten doble seg de neste ti årene, og gjennomsnittlig BNP-vekst er om lag 6%, antall
land med gjennomsnittlig årlig inntekt over $1.000 / person er spådd å øke fra under halvparten av
55 afrikanske stater til tre fjerdedeler. Imidlertid gjenstår at inntektsfordelingen er svært ujevn, og
økonomien er fortsatt nesten helt avhengig av jordbruksproduksjon og gruvedrift.
I mange land blir det avlet jordbruksprodukter som er truet av klimaendringer, dette sammen med
sårbare varer tegner et usikkert bilde av den fremtidige økonomiske utviklingen av kontinentet.
Endringstakten vil også avhenge av Afrikas evne til ytterligere å styrke infrastruktur, eliminere
korrupsjon og forenkle offentlig regulering.
Potensiale for økte konflikter
Verden står overfor en rekke trusler, inkludert mislykkede stater, kjernevåpenkapasitet til slike land
som Nord-Korea, Pakistan og Iran, og jihadist-terrorisme. De mest følsomme områdene for konflikt i
øyeblikket ser ut til å være i Midtøsten, det vestligste Asia og Nord-Afrika. Dette kan også føre til
usikkerhet i økonomisk utvikling og internasjonal handel i disse regionene. Flere land prøver også å
sikre tilgang til naturressurser, spesielt i maritime og arktiske områder.
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Som et skritt bort fra sin etterkrigspasifisme, opphevet Japan et forbud som stoppet dem fra å
unnsette allierte. Mr Putins overtakelse av Krimhalvøya har understreket behovet for å redusere
Europas avhengighet av russisk energi. India utvikler marine militære relasjoner med Vietnam, SørKorea, Japan og USA, noe Kina følger nøye med på. India gjennomfører flere marineøvelser med
USA enn med noe annet land. Kina har uløste territorielle konflikter på flere fronter.
Liberalisering av handel / vekst av handelsblokker
Handelsliberalisering skjer i et økende omfang i form av regionale handelsavtaler. To forskjellige
tendenser kan observeres, dvs. en, foretrukket av f.eks USA, med fokus på harmonisering av
sikkerhet, helse og tekniske standarder, valutaer, nasjonal behandling av utenlandske investorer,
beskyttelse av intellektuell eiendom, tjenester f.eks. telekommunikasjon, og håndheving av
arbeidskraft og miljøvern; og en annen, som foretrekkes av Kina, med fokus på å redusere tollsatser
utenfor spesifikke sensitive sektorer. Nedgangen av multilateralisme, dvs. målet med World Trade
Organisation, vil sannsynligvis ikke gjøre stor forskjell for store land som kan forhandle regionale
handelsavtaler på egne premisser, men små land kan bli lidende. Videre antar en totalt sett økende
proteksjonisme nye former, som er vanskeligere å håndtere. Regional liberalisering av handel kan
motvirke globalisering ved å utelukke sensitive sektorer eller implementere kompliserte regler for
sporing og opprinnelse av varer, noe som kompliserer forretningsmiljøet for multinasjonale selskaper
med forsyningskjeder som krysser flere grenser.
Energisubsidier
Rundt om i verden, er det tegn på at regjeringer kvitter seg med energisubsidier. Av de $500
milliarder i subsidier i året, brukes halvparten av regjeringer i Midtøsten og Nord-Afrika, og
motsvarer en verdi på omlag 20% av statsinntektene (IMF). De vil oppmuntre til utvikling av
tungindustri i stedet for jobbintensiv lett produksjon, noe som kan føre til skader på miljøet.
Eliminering av subsidier på fossilt drivstoff skulle redusere globale karbonutslipp med 6% innen
2020 (IEA). Indonesia hevet bensinprisene med mer enn 40% i 2013, og front-runner i det
kommende presidentvalget lover å vurdere et enda mer dramatisk kutt i drivstoffsubsidier. Iran har
nettopp begynt fase to av en stor subsidieoverhaling og øker prisen på bensin, gass og elektrisitet.
Egypt blir skjøvet mot å håndtere energisubsidier på grunn av et gapende budsjettunderskudd.
Marokko og Jordan har kuttet subsidier de siste par årene. Kuwait har nettopp annonsert at de
planlegger å kutte dieselsubsidiene. Eksempler som går den andre retningen inkluderer Brasil, hvor
subsidiert energi kostet landet 0,4% av BNP i 2013.
Fornybare energikilder er ofte subsidiert i vestlige land. Produksjonsmiljøet har blitt spesielt
utfordrende, med usikkerhet knyttet til subsidier og beskatning av fornybare drivstoff i EU, men også
i f.eks. USA.
Europeisk energipolitikk og utslippskvotesystem
EUs nåværende energipolitikk er kjent som 20-20-20, det vil si ved 2020 skal medlemmene ha
redusert klimagassutslippene med 20% sammenlignet med nivåene i 1990, med 20% av miksen
produsert fra fornybare kilder, og en 20% forbedring i energieffektivitet. I januar 2014
offentliggjorde EU-kommisjonen klima- og energipakken 2030, en mer ambisiøs plan for en 40%
reduksjon i utslippene innen 2030, og en bindende EU-wide (ingen nye nasjonale mål) med målet
om minst 27% andel fra fornybar energi. Men kritikere anslår at innen 2030 trenger Europa et 55%
utslippskutt, og med 45% av energi fra fornybare energikilder, for å kutte klimagasser med 80-95% i
2050, noe som anses som et nødvendig tiltak i den rike verden for å begrense den globale
temperaturøkningen til under 2° C.
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I dagens økonomiske miljø, møter en strammere miljøpolitikk motstand fra bransjer som bekymrer
seg for stigende energikostnader, fordi det er usannsynlig at f.eks. USA og Kina vil følge etter. Det
europeiske utslippskvotesystemet startet med en dristig ide om å sette en pris på karbon for å fremme
alternativer, men ineffektiv politikkutforming, økonomiske nedgangstider og et stort antall
dispensasjoner har resultert i at prisen for CO2-utslipp har kollapset. For å stabilisere markedet, har
Kommisjonen innført en idé om en slags sentralbank for utslippstillatelser, men det er usannsynlig at
det blir realisert i nærmeste fremtid. Videre er det europeiske energimarkedet dysfunksjonelt på
grunn av dårlig tilkobling mellom deler av nettet, varierende forskrifter, prisregulering, skatter og
avgifter, slik som for fornybar energi.

2.7

Miljøtrender
Planeten vår er inne i en dramatisk endring, som kan markere begynnelsen på en ny geologisk
tidsalder. Denne overgangen kan i stor grad tilskrives klimaendringer. Den forverrede tilstanden av
havene er også knyttet til global oppvarming og trenger beskyttelsestiltak.
Fra Holocen til Antropocene
Forskere tror at jorda kan levne æraen med et spesielt stabilt klima kalt Holocen og går inn i en ny
geologisk alder, Antropocen preget av menneskets innvirkning. Klimagassene varmer opp klima, og
utvider og forsurer havene. Landbruk fjerner store deler av skogen, ørkener sprer seg og får elver til
å endre sin kurs. Videre blir karakteristiske kjemikalier deponert i steinene.
Fem ganger før i jordens historie har masseutryddelser eliminert minst 75% av artene som var
tilstede før episoden begynte, sannsynlige utryddelsesårsaker inkluderer vulkaner, skadelige gasser,
klimatiske omveltninger og asteroiden som endte dinosaurenes æra. Nå antas den sjette store
masseutryddelse i jordens historie å være i gang som følge av menneskelig aktivitet.
Klimaendringer
De skiftende værforholdene er forventet å ha den største effekten på kysteiendommer, jordbruk og
arbeidsproduktivitet. Skader på varme jordbruksområder antas å overgå gevinster i kjøligere områder
fra oppvarmingen (IPCC). Den økte forekomsten av naturkatastrofer i dag antas å være knyttet til
klimaendringer. I Latin-Amerika utgjorde f.eks. det økonomiske tapet fra disse hendelsene noen $50
milliarder i 2001 til 2010 (Verdensbanken). Samtidig er færre mennesker drept i katastrofer,
regjeringer er bedre forberedte, og større del av tapene er forsikret.
Behovet for å finne CO2-nøytrale alternativer for fossilt brensel har ført til utnyttelse av fornybare
energikilder som for eksempel ulike biodrivstoff, sol og vind. Samtidig har energieffektivitet blitt et
viktig mål.
Behov for beskyttelse av hav
Statusen på havene blir stadig verre, døde soner med oksygenmangel vokser, fiskebestander blir
overbeskattet, klorofyllkonsentrasjoner (stoffet ansvarlig for tilførsel av oksygen), smeltende is i
Arktis og døende korallrev. De verste problemene stammer fra land, dvs. CO2-forurensning som
oppløses i sjøvann og gir forsuring, samt andre forurensende stoffer fra landbruket og produksjon.
Plast fra store befolkningssentra har også blitt et utbredt problem til havs, og vi har fått begrepet
plasthav.
Avfallshåndtering
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Nesten alt søppel genereres i verdens byer, og utgjør for tiden ca. 1,3 milliarder tonn av kommunalt
avfall i året, det vil si 1,2 kg / d per city-Dweller, nesten halvparten av dette kommer fra OECDlandene (Verdensbanken). I 2025 er mengden spådd å stige til 2,2 milliarder tonn, dvs. 1,4 kg /
person. Kinesiske bymennesker alene er spådd til å generere 1,4 milliarder tonn i 2025, opp fra 520
millioner tonn i 2012, mens USAs urbane søppelmengde anslås å øke fra 620 millioner tonn til 700
millioner tonn. Når urbaniseringsraten øker, særlig i utviklingslandene, vil det bli svært utfordrende å
håndtere stadig voksende hauger av søppel.
I tillegg til det kommunale søppelet, genererer verden store kvantiteter av f.eks. bygg og
rivningsavfall, industrielt avløpsvann, gruveavfall, kloakkrester og landbruksavfall. Disse kan frigi
skadelige kjemikalier til jord, vann og luft.
Avfall ses også på som en mulighet, dvs. en potensiell fontene av ressurser i fremtiden. Noe av
avfallet brennes allerede for å generere energi. Nye teknologier blir kontinuerlig utviklet for å foredle
avfall i f.eks. kunstgjødsel, kjemikalier eller drivstoff. Imidlertid er det operative miljøet i
avfallshåndtering komplisert gjennom at regjeringer ikke bare holder seg til den regulerende rolle,
men introduserer subsidier og avgifter.
Redusere, gjenbruke og gjenvinne
Å redusere mengden avfall som genereres har ganske nylig blitt realisert som en fornuftig metode for
å takle søppelproblemet ved kilden, f.eks. for å kunne redusere klimagasser og
avfallhåndteringskostnaden. Betal-når-du-kaster ordninger har blitt innført i mange land. I tillegg gir
konkurranse på begrensede ressurser motivasjon til stadig reduksjon av materialer som brukes til å
produsere samme type varer, dvs. en lettvektstrend.
I tillegg til å gjenbruke et produkt for samme funksjon, kan den brukes for en annen funksjon.
Gjennom gjenbruk elimineres behovet for reprosessering og det blir en besparelse av tid, penger,
energi og ressurser, noe som alle er mangelvare i dag. I utviklingslandene tenderer økonomisk
motivasjon mot å føre til svært høye nivåer av gjenbruk, mens i de rike landene har
bekvemmeligheten med engangsprodukter gjort gjenbruk, spesielt av produkter med lav verdi,
ulønnsomt. Økende miljøbevissthet holder gradvis på å endre ikke bare holdninger, men også det
miljøregulerende lovverket, som f.eks. noen nye pakkeforskrifter.
I de fleste tilfeller gir resirkulering en grønnere måte å håndtere avfall på sammenlignet med
alternativene deponering og forbrenning. Politisk er det også sett på som en sunt alternativ. I EU har
landene krav om å nå en gjenvinningsgrad på minst 50%, mens de ledende landene ligger på er rundt
65%, og EU-gjennomsnittet er 39% i 2013 (EEA). Til sammenligning har San Francisco over 70%,
en av de høyeste tallene for resirkulering i verden (Norcal), men på plasser med rammebetingelser
som i noen indiske byer, tenderer andelene å være enda høyere hvis det er økonomisk fornuftig for
alle involverte.
Strengere krav til svovelutslipp fra skip
Luftforurensing fra skipsfart kan transporteres over lange avstander, og dermed bidra til luftkvalitet
over hele verden. For eksempel er svovelutslipp fra skip ventet å overstige de fra alle landbaserte
kilder i EU innen 2020 (konsekvensutredning i CAFE-programmet, Clean Air for Europe). Basert på
regelverket i den internasjonale maritime organisasjonen (IMO), om hindring av luftforurensning fra
skip (Prevention of Air Pollution from Ships), er målet en progressiv reduksjon av
svoveloksidutslipp (SOx) fra skip, med en global maksimumgrense på svovelinnhold i marint
drivstoff på 0,5%, fra 1. januar 2020. EU-kommisjonen foreslo å gå lenger med de såkalte SECAområdene (Sulphur Emission Control Areas) og i disse områder redusere svovelinnholdet til 0,1%
med virkning fra 1. januar 2015.
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Figur 202 - Spesielle utslippskontrollområder (SECAs) for nye standarder for SOx,
NOx og svevestøv

Med hovedmål å bringe EUs regelverk i tråd med IMOs, må skip som opererer i Østersjøen,
Nordsjøen og den engelske kanal fra januar 2015 bruke drivstoff med et svovelinnhold på 0,1% i
stedet for 1% . Dvs. at de enten må bruke et mer kostbart drivstoff eller installere skrubbere for å
rense eksosgass, som kan koste 2,5 til 3,5 millioner US$/skip. De bedre kvalitetene av drivstoff
koster i dag (i likhet med diesel) ca. 50% mer enn de uraffinerte kvaliteter som normalt brukes i dag,
og prisene forventes å stige etter hvert som redere konkurrerer med andre transportmidler om den
begrensede ressursen.
Rederier er også under press til å kutte sine utslipp av CO 2 og andre klimagasser. Under
konvensjonen av IMO, som sattes i kraft i 2013, må skip innføre drivstofføkonomiske tiltak med
sikte på å redusere sine utslipp med 20% innen 2020 og 50% innen 2050. Videre vurderer IMO å
innføre et CO2-handlesystem for shipping, selv om EU nylig trakk sin støtte, etter fiendtlig reaksjon
fra andre regjeringer til sine forsøk på å inkludere flyselskapene i ordningen.
Sporbarhet
I globale forretningsmiljøer har sporbarhet (CoC, Chain of Custody) blitt en særdeles viktig praksis i
f.eks. sporbarhet av mat, medisin og treprodukter. Sporbarhet innebærer krav på dokumentasjon som
viser hele prosessen med oppkjøp, transport, lagring, leveranse og håndtering av fysiske eller
elektroniske materialer og avfall. I gruveindustrien er det vanlig at regjeringer og ulike
interessegrupper har etabellrt en sporbarhetsordning, som dekker produksjon, handel og transport
samt sporing av mineraler hele veien fra gruvedriftområder til tollsted. Nøyaktig godkjenning er også
viktig i helsevesenet, der f.eks. RFID-chips kan brukes til å revidere kvaliteten på logistikkjeden for
hvert produkt for å avgjøre om et produkt er blitt lagret og transportert innenfor riktig
temperaturområde, eller for å sikre seg mot falske legemidler ved å bekrefte deres opprinnelse og
historie.
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Bedriftens samfunnsansvar
De fleste selskapene har planer og strategier for miljø og sosialt ansvar, disse har tradisjonelt bare
bestått av kostnadsbesparende tiltak, overholdelse av offentlige forskrifter og kanskje noen få
prosjekter med renommebyggende dimensjoner. Men kanskje en ny bølge av bærekraftplaner
begynner å komme. For eksempel har SABMiller nylig offentliggjort større bærekraftige mål: de
lover å lære grunnleggende forretningsferdigheter til 500.000 små bedrifter, å hjelpe bønder bruke
vann mer effektivt og å sponse veisikkerhetskampanjer og kampanjer mot drukkenskap. Videre skal
Unilever hjelpe en milliard mennesker å ta skritt for å forbedre deres helse og trivsel, mens Domtar
har skapt en bærekraftighetskomité med et roterende lederskap for å involvere selskapet som helhet.
Disse målene er ikke bare for selskapet, men for dets interessenter (stakeholder), og ikke bare om
miljø, men samfunnet som helhet. Derfor har bærekraft for noen selskaper blitt en sentral del av
deres strategi og ikke bare en grønn måte å kutte kostnader.

2.8

Teknologiske trender
Utvikling av ny teknologi involverer innovasjon, som i seg selv gjennomgår dramatiske endringer,
som f.eks. frugal (nøysom) innovasjon og biomimicry. Hele produksjonsprosessen gjennomgår den
tredje industrielle revolusjonen, dvs. digitalisering av produksjon, der f.eks. 3D-utskrift spiller en
viktig rolle. Nye materialer og nanoteknologi vil påvirke framtidige produkter. Genteknologi lover å
utvide mulighetene ytterligere.
Verdens energiforbruk forventes å øke med 56% mellom 2010 og 2040 (International Energy
Outlook). I utviklingslandene i Asia antas energiforbruket å øke med 112%, ledet av Kina og India,
med 76% i Midtøsten og med 85% i Afrika. Den forventede økningen i energiforbruket øker
bekymringen for hvordan man skal håndtere f.eks. energisikkerhet, høye oljepriser, bruk av
kjernekraft og fornybar energi, samt effekten av CO2-utslipp på planeten vår. Som en reaksjon på
disse bekymringene utnyttes skifergass og olje sammen med biodrivstoff og andre fornybare
energikilder. Klimagasser er fortsatt et hett tema på vår planet, og en prioritert sak på globale
politiske arenaer i årene som kommer. I tillegg til hovedforsøkene på å redusere klimagasser ved å
kutte dem ved kilden, er geo-engineering i økende grad sett på som en levedyktig midlertidig kur for
å minske problemet.
Digital teknologi blir stadig viktigere faktor i forretnings- og sosiale nettverk over hele verden.
Livsmiljøet og måten vi er i stand til å samhandle på, blir stadig forbedret med digital teknologi, som
kan være enten ubiquitously (allestedsnærværende) innebygd i våre omgivelser eller bæres direkte av
oss. Selv om internett og sosiale nettverk vil redusere behovet for reiser, så vil elbiler og til slutt
førerløse biler sannsynligvis bidra til å gjøre turer mer miljøvennlige og hyggelige.
Frugal innovasjon
I fremtiden forventes flere innovasjoner å komme fra et bredere utvalg av steder utenfor dagens
teknikksentre nær kjente universiteter, hovedsakelig i USA og Storbritannia, og høyteknologiske
klynger som Silicon Valley. Gitt den langsomme veksten i den utviklede verden for forbrukere med
stor disponibel inntekt, kombinert med framveksten av forbrukere i utviklingsland, med alvorlige
budsjettmessige begrensninger og økende kostnader og ressursknapphet forårsaket av miljøspørsmål
som klimaendringer, har ført til at ideen om frugal (nøysom) innovasjon har blitt innført for å
skissere en utvikling der begrensede ressurser blir sett på som en katalysator for innovative
løsninger. Slike innovasjoner deler fire egenskaper, dvs. de er «lean» (minimalt avfall og
kompleksitet), enkle å bruke og sprer seg dermed raskt, rene med tendens til høy resirkulering og
gjenbruk av ressurser, så vel som sosiale (delte løsninger har en tendens til å være mer rimelige og
sprer seg raskere). Steder som India med lavkosthjerteoperasjoner, vannfiltre, biler og elektroniske
tabelltter, høster allerede fordeler av den frugale tilnærming. I tillegg forventes en av de viktigste
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tillempingene å være i byer for å utvikle nye frugale systemer i verktøy og måter å produsere rent
vann og bra mat, rimelige helsetjenester og boliger, fornybar energi og god utdannelse.
Biomimicry
Teknologisk utvikling låner stadig ideer fra naturen (biomicry). For eksempel brukes naturens design
i robotikk gjennom å introdusere ben i stedet for hjul for maskiner som skal bevege seg på ujevne
overflater. I det stadig voksende feltet for smarte tekstiler, har detn ved Universitetet i Bath blitt
utviklet klær som tilpasser seg skiftende kroppstemperatur og holder brukeren kjølig gjennom å
etterligne den måten kongler åpner og lukker seg, avhengig av luftfuktigheten.
Nylig har det blitt utviklet et mikrostrukturelt design av fotoelektrokjemiske celler, som omgjør
sollys til drivstoff, lignende fenomenet som skjer inne i et mølløye. De har utviklet seg for å samle
inn så mye lys som mulig for å kunne se i mørket, og for å reflektere så lite som mulig for å unngå å
bli oppdaget av rovdyr, og øynene inneholder også ørsmå lysabsorberende sfærer.
Digitalisering
Den tredje industrielle revolusjon, dvs. digitalisering av produksjon, er i gang. I denne kombineres
teknologi, inkludert smart programvare, nye materialer, mer praktiske roboter, nye prosesser spesielt
3D-utskrift og forskjellige internettbaserte tjenester. Slik reduseres kostnaden for å produsere små
partier av produkter, med mulighet til spesialtilpasning, og noen ganger i mindre anlegg
sammenlignet med dagens store produksjonsanlegg. Videre blir det enklere å etabellre, da internett
forenkler for selskapet å utvikle nye produkter. Samtidig har delingen mellom produksjon og
tjenester blitt mer utydelig. Selv geografien i forsyningskjeder vil endre seg, ettersom nesten alt kan
skrives ut på stedet. Gitt at fremtidige produksjonsjobber krever mer kompetanse, vil mange
repetitive oppgaver forsvinne.
Denne industrielle revolusjon vil påvirke hvor produktene lages. Offshoreproduksjon flytter i økende
grad tilbake til rike land fordi lønnskostnadene blir mindre viktige, og bedrifter ønsker å være
nærmere sine kunder for å raskere reagere på endringer i etterspørselen. Med avanserte produkter, er
det gunstig å ha design- og produksjonsfunksjoner på samme sted. I områder som transport,
datamaskiner, fabrikkerte metaller og maskiner, kan 10-30% av varene som Amerika nå importerer
fra Kina gjøres hjemme innen 2020 (Boston Consulting Group).
Automatisering
I løpet av de siste tre tiårene har arbeidets andel av produksjonen blitt redusert fra 64% til 59% på
verdensbasis, og arbeidsledighet, bortsett fra effekter av økonomiske sykler, har nådd
bekymringsfulle nivåer i de fleste vestlige land. For eksempel ble 65% av amerikanere i
arbeidsdyktig alder sysselsatt i 2000, men andelen har nå falt til 59%. Jobbene som har vært mest
truede av å ble tatt over av maskiner har vært de som involverer rutinemessige, repeterende
oppgaver. Men nå begynner også mer krevende oppgaver å kunne bli utført av maskiner. Dette blir
muliggjort av den eksponentielle økningen i prosessorkraft og allestedsnærværelsen av digitalisert
informasjon (ubiquity or big data). Datamaskiner er i stadig økende grad i stand til å utføre
kompliserte oppgaver mer effektivt enn mennesker og utvikles til og med i rask takt til å imitere
menneskelige handlinger. Tjenestesektoren kan bli stadig mer berørt, som datamaskiner allerede kan
f.eks. diagnostisere bedrageri eller sykdom mer nøyaktig enn regnskapsførere eller leger. Nylig har
noen av oppgavene som tradisjonelt utføres av advokater blitt automatisert ved hjelp av slik
programvare som f.eks. TrademarkNow. En fersk studie fra Oxford University antydet at 47% av
jobbene som gjøres av mennesker i dag kunne bli automatisert i løpet av de neste to tiårene. Mange
av jobbene som trues er lavtlønnet, f.eks. logistikk og spedisjon, mens de ferdigheter som er minst
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berørt av automatisering, for eksempel krever kreativitet og kompetanse i ledelse, pleier å være godt
betalte, så medianlønn er sannsynlig å bli stillestående i noen tid. Et resultat av denne utviklingen
kan bli stadig større inntektsforskjeller og potensiell ustabilitet i samfunnet.
Robotikk
Den eksplosive veksten av ytelse i silisiumchips, digitale sensorer og høy
kommunikasjonsbåndbredde drar robotikkutviklingen fordeler av. Videre fører nye felles standarder
til at funksjoner og løsninger kan overføres fra en robotplattform til en annen, og med systematisk
akkumulert kunnskap det blir rimeligere å bygge disse plattformene. Investering i robotikk har økt
betydelig i det siste, med f.eks. Googles kjøp av åtte robotnyetabellringer i 2013, og Amazons plan
om å automatisere sine varehus og gjøre leveranser med roboter. Sørkoreanske selskaper tilfører
robotteknologi til nye områder av produksjonen og vurderer robottjenester. Andre land følger etter,
og risikokapitalister følger etter. Roboter kan fungere som elektrikere på et filmteam og
panelmontører på solkraftverk. Videre vil luftbårne roboter f.eks. la bønder pleie sine avlinger mer
effektivt, gi nye perspektiver på hendelser, overvåke trafikk og branner, og identifisere infrastruktur
som trenger reparasjon.
Selv om forbrukere vil dra betydelig nytte av fremveksten av robotene, kan den økende kompetanse
som roboter besitter, redusere behovet for menneskelig arbeidskraft. Noen eksempler er
automatiserte traller på sykehus, lagerhåndtering og førerløse biler. I tillegg har japanere utviklet
babysel-lignende roboter, som svarer vennlig når de blir klappet og kan skille på stemmer, for å
hjelpe eldre pasienter med demens. Videre deltok 150 lag i RoboCup i år, og arrangørene har satt
som mål for 2050 at ingeniører skal produsere et humanoid robotteam, som vil konkurrere med
menneskelige mestere i fotball. Noen etiske problemer, inkludert menneskelignende atferd, vil
sannsynligvis oppstå når roboter blir brukt bredt i fremtiden.
3D-printing
Etter å ha blitt designet på en datamaskin, kan et objekt lages av en 3D-printer ved å bygge opp
suksessive lag av materiale, dvs. additiv produksjon. 3D-utskrift kutter kostnader ved å gjøre
produksjonslinjer overflødige, og reduserer mengden avfall betydelig til bare en tiendedel av
materialekravet ved tradisjonelle metoder. Den tillater også produksjon av former som er umulig
med konvensjonell teknikk. Dette resulterer i mer effektiv design i f.eks. flyvinger og varmevekslere.
Videre blir arbeidet med prototyper raskt og billig.
3D-printing (også kalt AM, «additive manufacturing») er ikke i ferd med å erstatte masseproduksjon,
noen varer har krav på finish og holdbarhet som 3-printing ennå ikke når opp til, men teknologien
blir alt bedre, og den kan ikke konkurrere med masseproduksjonslinjer på pris. Likevel, noen av
verdens største produsenter, slik som Airbus, Boeing, GE, Ford og Siemens har begynt å bruke 3Dskrivere for eksempel for produksjon av lavvolum elementer, komponenter til spesialisert utstyr,
eller tilfeller der det er vanskelig å finne reservedeler. Eksempel på produkter som allerede
produseres med 3D-teknikk er høreapparater, tannregulering og høyteknologiske deler til militære
jetfly. Biobaserte materialer som papirmasse kan benyttes som råmateriale.
Nye materialer og nanoteknikk
Nye materialer som er lettere, sterkere og mer holdbare blir utviklet. For eksempel har karbonfibre
funnet veien inn i komposittmaterialer som erstatter f.eks. stål og aluminium i mange applikasjoner,
som for eksempel fly og sportsutstyr. Nanoteknologi gir mulighet for å utvikle materialer og objekter
i en svært liten skala, som kan gi produkter forbedrede funksjoner som selvrensende overflater og
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helbredende bandasjer. Tradisjonelle oljebaserte plastemballasjer vil i økende grad bli erstattet av
biomaterialer avledet fra ulike plantematerialer, for eksempel helt biologisk nedbrytbar cellulose.
Genteknologi
I tillegg til menneskelige geningeniørskap, vil raskt voksende og sykdomsresistente genmodifiserte
avlinger redusere matmangel og prissvingninger. Sammen med helse- og miljøhensyn knyttet til
genmodifisering, vil eierskapet til immaterielle rettigheter bli utfordret og viske ut grensen mellom
natur og handel.
I utviklingen av fremtidens biodrivstoff, kan genteknologi spille en rolle. I et laboratorium i New
Jersey jobber forskere med kunstige trær som kan være hundrevis ganger mer effektive enn naturlige
trær på å suge CO2 fra luften. Genmodifiserte virus blir utviklet for å lage produkter som f.eks.
batterier.
Skiffergass og olje
USA beveger seg mot ukonvensjonelle gassressurser, dvs. skifergass, mens det i EU er begrenset
erfaring med hydraulisk frakturering i stor skala, og miljørisikoen trekker også mye oppmerksomhet
fra miljøorganisasjoner og industrien. I Klima- og energipakken 2030, anbefalte EU-kommisjonen
noen minimumsprinsipper for skifergass. Storbritannia og Polen synes å gå frem med sine
skifergassplaner, mens Frankrike er motstander. Energibransjen reagerer på økende press ved å
utvikle nyere teknologier for å redusere den totale miljøbelastningen ved horisontal boring og
hydraulisk frakturering.
Fracking, dvs. å utvinne olje og gass fra skifer gjennom horisontal boring og hydraulisk frakturering,
har ofte vist seg uøkonomisk, og enda mer miljøuholdbar enn andre former for fossil utvinning. I en
annen prosess, som brukes av Enefit, destilleres skiferen billig, renslig og effektivt i et oksygenfritt
miljø, og en stor del av oljen og gassen blir separert. Det gjenværende faststoffet brennes for å skaffe
damp, som driver en generator som produserer elektrisitet, naturgass og syntetisk råolje som deretter
kan brukes til å lage diesel og flybensin. Restasken kan brukes til å lage sement. Enefit-anlegget (den
første ble satt i produksjon i desember 2012) skal være lønnsomt så lenge oljeprisen holder seg over
$75/fat. Imidlertid varierer kvaliteten på oljeskifer i stor grad: mens Estlands er ren, har Jordans et
høyt svovelinnhold, og den i Utah inneholder arsen. Den jordanske regjeringen har nylig inngått en
avtale med Enefit og dets partnere på en $2.1 milliarderskontrakt for å bygge et 540MW
skiferkraftverket. Australian Queensland Energy Resources planlegger å oppgradere sitt
demonstrasjonsanlegg til kommersiell skala i 2018. Kanadiske Questerre Energy starter arbeidet med
et kommersielt demonstrasjonsprosjekt i Utah. Shell har enda en produksjonsmetode som de prøver
ut i Jordan, der skiferen oppvarmes under jorden med elektrisk strøm for å utvinne oljen.
Gitt at Nord-Amerika har overflod av ukonvensjonelle gassressurser, Europa sliter med sin økonomi
og Asia har en glupsk tørst for energi, så kan bærekraftig forvaltet skifergass endre det globale
energikartet. Miljøhensyn fortsetter å være de viktigste hindringene for skifergassutvinning i Europa.
I begynnelsen av 2014, har EU-kommisjonen vedtatt en anbefaling for å sikre at riktig miljø- og
klimasikringstiltak er på plass for frakturering.
Biodrivstoff og annen fornybar energi
Noen land, inkludert f.eks Tyskland og Japan, prøver å bevege seg bort fra kjernekraft og fokuserer
på solenergi og vindkraft. Energisubsidier og skattlegging påvirker valgene som gjøres av miksen av
kilder til energiproduksjon.
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Produksjon av skogbasert biodrivstoff konkurrerer med papirmasse og papir, trevarer og
næringsmiddelindustrien om land og vann, og må følge komplekse miljøforskrifter og krav til
bærekraft. Fremtidens plantasjeskogbruk burde derfor kanskje skifte fra monokulturer mot
multikulturer for å bedre ligne naturskog.
Solenergi kan bli en viktig kilde til energi for oppvarming av bygninger og vann, samt som
energikilde til boliger, kontorer og produksjonsfasiliteter. For øyeblikket overstiger
produksjonskapasiteten etterspørselen av solenergianlegg, noe som kan bremse innovasjonstakten på
kort sikt, men det er optimisme om de langsiktige utsiktene for bransjen, dvs. det blir utviklet flere
nye teknologier som vil gjøre solenergi rimeligere, og panelene lettere å konstruere. For eksempel,
har kostnadene for solcellepaneler med silisium falt fra $4/W for noen år siden til $0.50/W og
kommer sannsynlig å nå $0,36 i nær fremtid. US Department of Energy har satt et mål om å nå
lavere kost enn $1/W for en fullstendig, installert solsystem innen 2020. Dette mål vil trolig nås på
forhånd. Som et resultat, ville den direkte kostnaden for solenergi reduseres til $0,06/kWh (med
unntak av kost for å kompensere for solenergins periodiske produksjon), som er billigere enn den
gjennomsnittlige kostnaden av kraft fra nye naturgassanlegg. Nylig har det blitt gjort fremskritt innen
solcelleteknologi, f.eks. fleksible solceller på en ny type av glass, dvs. en tynn film med
kadmium/tellurid. Dette for å senke installasjonskostnadene, og en tosidig solcelle for å øke
utgangseffekten så vel som å sørge for å gjøre det mulig med vertikal utforming. Videre har CSIRO
kunnet benytte solenergi til å generere het og trykksatt superkritisk damp, og således kan i fremtiden
solen brukes til å drive de mest avanserte kraftverk, som for tiden er avhengige av forbrenning av
fossile brensler.
Geo-engineering
Klimagassutslippene akselererer, en fjerdedel av all CO2 i atmosfæren stammer fra menneskelig
aktivitet mellom 2000 og 2010. Derfor ses geo-engineering, dvs. metoder som tar sikte på å bevisst
endre klimasystemet for å motvirke klimaendringer, i økende grad som en mulig løsning, noe som
også er nevnt i den siste IPCC-rapporten. Disse ideene inkluderer noen svært ugjennomførbare og
ulønnsomme løsninger, som å kunstig gjøre havsskyene lysere for å øke mengden av sollys de
reflekterer ut i rommet, eller bygge maskiner som suger klimagasser direkte fra luften. På den annen
side, ideen om å bruke luftfartøy for å fylle den øvre atmosfæren med en fin tåke av sulfatpartikler
og etterligne ettervirkninger av vulkanutbrudd, synes å gi en billig og teknisk fordelaktig
fremgangsmåte. Men disse forslagene tenderer til å bli svært utfordrende politisk, og er muligens
selvødeleggende i det lange løp.
Karbonfangst blir ofte regnet som den mest realistiske tilnærmingen for å motvirke klimaendringer.
Ifølge IEA må fangst og lagring levere en sjettedel av utslippskuttene. Shell og SSE planlegger å
fange CO2 fra Peterhead-kraftverket og lagre den i et utarmet gassfelt, og vil da kutte utslippene med
90%. Et annet prosjekt er i gang på Drax kraftstasjon i Yorkshire (Economist: Pipe dreams, July 5th).
På den annen side, har nordmenn utviklet karbonfangst i noen tid allerede, f.eks. i verdens eldste
prosjekt i sitt slag i Sleipner, som har vært i drift i nesten tjue år uten noen tegn til lekkasjer.
Ubiquitous og bærbar teknikk
Digital teknologi vil ekspandere til nesten alt i vår omverd. Flere ting vil bli koblet til internett. Med
forbedret trådløs kommunikasjon vil smarte biler, boliger og apparater bli sømløst digitalt styrte, og
tilkoblet hele verden. Ubiquitous teknikk innebærer at den er allestedsnærværende.
Selv-monitoring, kombinert med bærbare sensorer (EEG, EKG, video, etc.) og bærbar
databehandling, har blitt en populær måte å samle inn data om ulike aspekter av en persons daglige
liv i form av inntak (for eksempel mat fortært, kvaliteten på den omkringliggende luften ), status
(f.eks humør, opphisselse, blod- og oksygennivåer) og ytelse (psykisk og fysisk). Videre kan en
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person spore insulin- og kortisolnivåer, sekvens DNA, og se hvilke mikrobielle celler han/hun har i
kroppen.
Ritot har utviklet en klokke som ser ut som et armband og er tilkoblet en smarttelefon. Klokken er
utstyrt med en projektor som viser tiden og info, inkludert f.eks innringerens navn, tekstmeldinger,
påminnelser, e-post, tweets, Facebookinnlegg, videre til en hånd eller vegg. Tiden vises ved å banke
lett eller riste den, og projeksjonen varer i ti sekunder.
Elbiler og førerløse kjøretøy
Mens elbiler allerede allerede er en realitet, kan elektrisk drevne mikrokommersielle fly for korte
avstander og små rullebaner også bli sett i fremtiden. Utbredt bruk av elbiler er avhengig av et stort
fall i batterikostnadene. Tesla har designet kraftpakke som inneholder opptil 7 000 standard lithiumionceller, samme som finnes i bærbare datamaskiner, og har planer om å begynne å lage en billigere
elbil for massemarkedet i 2017. Andre måter å lagre energi for å drive biler, inkluderer reversibel
hydrogenlagring og nanomaterialer i brenselceller.
Det er spådd at det i løpet av de neste ti årene finnes førerløs biler til salgs. Smarte algoritmer og
dataprogram, som bl.a. inspireres av dyrs flokkadferd, kan gjøre disse bilene tryggere, kutte bilkøer
dramatisk og lar passasjerene bli fri til å nyte andre aktiviteter enn styring.

2.9

Konsekvenser for skogindustrien, fremtidige produkter og teknologi
De tidligere identifiserte globale mega- og subtrendene reflekteres på skogsproduktporteføljen. Som
tre har et mindre karbonfotavtrykk enn de fleste konkurrerende materialer, vil det bli behov for økt
bruk av tre i bygg og møbler, gitt at næringen forblir konkurransedyktig gjennom produktinnovasjon.
Treprodukter er ofte verdsatte for sitt estetiske og naturlig utseende. Tre appellerer også som en kilde
til kvalitet og kulturarv, og er dermed støttet av dagens forbrukertrender.

2.9.1 Innvirkning av demografiske trender
Ettersom antallet byboere vil fortsette å vokse betydelig, er det høy etterspørsel etter
byggematerialer. I utviklingsland flytter folk i økende grad fra landsbygda til byer, og får som regel
høyere levestandard, noe som fører til økt etterspørsel etter forbruksvarer generelt. Urbaniseringen er
også positivt korrelert med papirinnsamling og gjenvinning, ettersom innsamlingskostnader tenderer
til å være lavere i mer tettbygde strøk i forhold til på landsbygda.
Innvandring øker det generelle forbruket i et land, særlig etterspørsel etter boliger, mens økning av
flyktningestrømmer reduserer forbruket generelt.
I et aldrende samfunn blir økonomien mindre dynamisk. Ulikheter i inntekter og formuer fører til at
flertallet av mennesker får et stramt budsjett. Etterspørselen etter noen produktsegmenter som for
eksempel bleier, samt emballasje og etiketter som er enkle å bruke/lese, vil trolig øke. Vanene til
forbrukere vil sannsynlig endres, og inkludere forholdsvis mer elektonikk og flere tjenester.
Endringer i forbruksvaner vil inkludere behov for flere tjenester.
Økt arbeidsledighet reduserer forbruket, noe som understreker den generelle tendensen til at den
yngre generasjonen bruker mindre tid på f.eks. å lese bøker og magasiner. Sysselsetting og
etterspørsel etter kontorpapir er høyt korrelerte variabler. Økonomisk aktivitet fører til høyere
sysselsetting, nettverkende og småskala entreprenørskap (Small Office Home Office, SOHO), og
høy etterspørsel etter ubestrøket kontorpapir.
Gitt at kvinner har mer å si om forbruket i en husholdning, samt at de jobber mer utenfor hjemmet
og tjener ekstra penger, øker trolig husholdningenes totale utgifter. Forbruket kan også endres mot
mer tjenester, ettersom fritiden blir en knapp ressurs.
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Med en voksende middelklasse, blir flere mennesker i stand til å bruke et stort spekter av produkter.
Når inntekter øker, tenderer den marginale sparetilbøyelighet til å bli høyere, og dermed blir
forbruket forholdsmessig lavere i det lange løp.
Single tenderer til å tjene mindre og har høyere faste kostnader, noe som resulterer i mindre
muligheter til å bruke penger. Spesifikke produktsegmenter som ferdigmat og generelt mindre
enhetsstørrelser foretrekkes trolig av single, og disse trendene øker etterspørselen etter
emballasjematerialer.
Tabell 12 - Innvirkning av demografiske trender på skogsindustriens
produktsegmenter.

2.9.2 Innvirkning av økonomiske trender
Globalisering er assosiert med økende avhengighet mellom land, som følge av økende integrasjon av
handel, finans, mennesker og ideer. Globaliseringen øker den økonomiske aktiviteten og
spesialiseringen, noe som fører til større transportavstander og -volumer, noe som i sin tur gir
muligheter spesielt for emballasjeindustrien. Skogproduktsektoren vil som helhet tjene på økt handel,
selv om de økonomiske gevinstene ikke vil bli likt fordelt, og mindre effektive regioner kan også
miste virksomhet.
Når utviklingslandenes økonomier stadig går fremover, endres forbruksmønsteret på kort sikt, og vil
i større grad ligne forbruksmønsteret hos industrisamfunnene, dvs. etterspørsel etter råvarer til
produksjon, f.eks. brensel og bygging og emballasjematerialer. Mens i det lange løp vil de modne
formes inn i en postindustriell økonomi med økt etterspørsel etter tjenester og høy kvalitet på varene.
Konsolidering vil sannsynligvis redusere overkapasiteten i de vestlige papir- og pappmarkedene.
Dette kan resultere i et press oppover på prisene på papirbaserte produkter, men det er usannsynlig at
markedet aksepterer priser over konkurransedyktig nivå på grunn av myndighetenes aktive
overvåking.
I en verden av begrensede ressurser tenderer forbruket mot å bli kontrollert av prismekanismer.
Trebaserte produkter vil sannsynligvis bli attraktive for sin fornybarhet, mens f. eks. papir og
emballasjeproduksjon i økende grad vil vektlegge overflateareal i stedet for vekt. Lettvekt har vært
en av de viktigste trendene i papir og emballasjeindustrien, i tråd med utviklingen av mer-medmindre (ressursbegrensninger). Ressursbegrensninger av konkurrerende råmaterialer kan gi
skogbasert industri fordeler. Begrensninger i bomullsforsyningen (på grunn av avlingsskader) har
gitt en større etterspørsel av viskosefibrer, og dermed også for sulfitprosessens disolvingmasse.
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Økende inntektsulikhet vil redusere det totale forbruket, ettersom større del av formuen er allokert til
de svært rike, og disse har en tendens til å spare mer av sin beholdning. Økende forskjeller i
inntektsmuligheter, kan skape mer voldelige samfunn, noe som resulterer i økonomisk tap.
Ekspanderende offentlige sektorer kan generere f.eks. store investeringer i infrastruktur og
boligbygging, men krever finansiering fra f.eks. økt skatteinnkreving, som igjen fører til minkende
kjøpekraft, og dermed fører til nedbremsing av etterspørselsveksten.
Ettersom den digitale økonomien hovedsakelig skjer i digitale nettverk og
kommunikasjonsinfrastruktur, samt med immaterielle varer, reduseres behovet for papir og andre
fysiske produkter og transportbehov.

Innvirkning av økonomiske trender på skogsindustriens produktsegmenter.

2.9.3 Innvirkning av forbrukertrender
I tillegg til å være en konkurrerent til trykksaker og skrivepapir, tar sosiale medier også brorparten av
folks fritid, og reduserer tilgjengelig tid for annet enn digitale varer.
I dematerialisering (less-is-more), skifter forbrukernes vaner fra produkter til tjenester, og reduserer
forbruket av alle materialer, inkludert trebaserte produkter.
Folk har mer fritid, noe som sannsynligvis også vil bety reduserte inntekter. Slow-bevegelsen
understreker også andre livsverdier enn materialistiske, og dermed reduseres sannsynligvis forbruket
eller flyttes til tjenestesektoren.
Etiske forbrukere anser overdådig og unødvendig forbruk som uetisk. Imidlertid foretrekkes tre, som
et naturlig og fornybart materiale, ofte fremfor f.eks plast.
Deling, og å låne minsker behovet for eierskap, og dermed reduseres det samlede forbruk av
produkter.
Sterk vekt på forbrukeropplevelse resulterer i vekst av hovedsakelig kvalitetsservice, men også
kvalitetsprodukter, og dermed reduseres forbruket av varer. Fokus på f.eks. mer tradisjonelle og
bedre produkter kan ha en positiv innvirkning på trebaserte produkter.
Antallet personer som tilhører den øvre middelklassen, og særlig de svært rike, danner en så liten
forbrukergruppe at virkningen på masseproduksjonsvarer er sannsynlig å være minimal.
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Tabell 13 – Invirkning av forbrukertrender på skogsindustriens produktsegmenrter

2.9.4 Innvirkning av politiske og regulatoriske trender
Innvirkning i politiske maktsentra i verden påvirker også den globale økonomien. Det er imidlertid
vanskelig å spekulere i den direkte påvirkningen på forbruket av skogsindustriprodukter, den vil
sannsynligvis være svært liten.
I Vesten har politiske problemer en tendens til å påvirke middelklassen mest, og ettersom de har den
største samlede kjøpekraften, blir dermed det samlede forbruket lidende.
Hvis Afrikas potensiale realiseres fullt ut, vil det i betydelig grad øke den samlede etterspørselen.
Men kontinentet er forventet å hoppe over noen av de mellomliggende fasene som vestlige land har
gått gjennom, på veien til å bli et mer avansert samfunn. For eksempel gikk landene i Afrika direkte
på mobilnettbygging og mobiltelefoner uten først å bygge faste telefonlinjer. Således er det ikke
sannsynlig at f.eks. det grafiske papirforbruket vil øke dramatisk. Det kan også være nødvendig å
vente en tid på å innføre biobaserte materialer i større skala.
Konflikter har en tendens til å bli etterfulgt av alvorlig økonomisk tilbakegang, noe som gir en
direkte nedadgående effekt på den økonomiske aktiviteten og etterspørselen etter varer. I det lange
løp vil økonomiske aktiviteter komme i gang igjen.
Liberalisering av handel har en svært positiv påvirkning på verdenshandelen generelt. Den siste tids
utvikling mot regionale handelsavtaler, kan imidlertid skape etabellringshindringer for de land som
er utenfor blokken. Med økt handel, tenderer behovet for emballasje å vokse.
Energi er en av de viktigste innsatsfaktorene i produksjon, og hvis energiprisene holdes på et stabilt
og lavt nivå, vil det sannsynligvis ha en positiv innvirkning på priser generelt og dermed øker den
totale etterspørselen. Men de fleste trebaserte forbruksprodukter er ikke veldig prissensitive, og
dermed tenderer effekten av billigere produksjonskostnader til å bli mer merkbar i annen virksomhet
som f.eks. anleggssektoren.
EUs politikk forventes å øke prisen på energi på kort sikt, noe som reduserer etterspørselen av
trebaserte produkter.
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Tabell 14 - Innvirkning av politiske og regulatoriske trender på skogsindustriens
produktsegmenter

2.9.5 Innvirkning av miljøtrender
Ved værkatastrofer kan den økonomiske aktiviteten nesten stoppe helt opp, for deretter å fortsette i et
lavere tempo. Slik har klimaendringer en negativ innvirkning på etterspørselen etter skogprodukter. I
det lange løp tenderer gjenoppbyggingen mot å stimulere etterspørselen etter byggevarer.
Presset på å begrense virkningen av klimagasser vil sannsynlig redusere både tilbud og etterspørsel
etter produkter. Imidlertid kan tre som biobasert, fornybart materiale bli mer attraktivt.
Bekymringen for tilstanden i havene har sannsynligvis en ganske indirekte og relativt liten
innflytelse på markedet for skogsprodukter. Imidlertid kan forbruket av papirposer og andre
trebaserte emballasje- og komposittmaterialer øke, ettersom «bevegelsen mot plast i havet» kritiserer
bruk av plast generelt.
Det økende problemet med avfallshåndtering, spesielt i store byer, er sannsynlig å lede forbrukernes
atferd mot et redusert materialforbruk.
Trenden i industrien som går på å bruke enda mindre råvare per produsert enhet, dvs. «lightweight»trenden, er med på å redusere materialbruken. Gjenbruk er ofte et umulig alternativ for tradisjonelle
trebaserte produkter, mens for f.eks. nye biobaserte komposittmaterialer kan det vise seg å være
praktisk mulig. Gjenvinning spiller en betydelig rolle i anskaffelsen av råvarer i papirproduksjon.
Tissue er et typisk engangs-produkt som ikke kan gjenvinnes, og dermed kan noen forbruk skifte til
gjenbrukbare alternativer, f.eks. kluter og håndklær.
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Tabell 15 - Innvirkning av miljøtrender på skogsindustriens produktsegmenteri

2.9.6 Innvirkning av teknologiske trender
Nye måter å skape innovasjon og utvikle seg på i skogindustrien kan føre til nye produkter, tjenester
og produksjonsprosesser.
Biomimicry innebærer at teknologien henter løsninger fra avanserte funksjoner hos planter og dyr.
Som et naturlig materiale kan tre dra nytte av de mulighetene som biomimicry gir i produkt- og
teknologiutvikling. Skogsindustrien har allerede brukt biomimicry-ideer i råvareproduksjon,
ettersom et finsk teknologifirma, Plustech, har utviklet en seksbent skogsmaskin. I tillegg gir en ny
masseproduksjonsprosess, som bruker eutektiske løsningsmidler (DES) ved 25°C, simultan utskilling
av nyttige komponenter i et fullstendig resirkulert kokesystem. Planter produserer naturlige
sukkerbaserte løsningsmidler, («deep eutectic solvents», DES), som kan løses opp ved å selektivt
ekstrahere trekomponentene lignin og hemicellulose, og mest sannsynlig cellulose. Forskningen har
bare begynt, og hundrevis av DES gjenstår å finne.
Digitalisering kan gi forbedringer i skogsindustrien, og noen av effektene vil trolig føre til redusert
bruk av materialer. Den primære virkning av digitalisering er imidlertid ganske dramatisk i form av
lavere forbruksnivå av grafiske papir. Media- og reklamebransjen forandrer seg raskt, hovedsakelig
drevet av den digitale revolusjonen. Innovasjoner og utvikling i informasjons- og
kommunikasjonsteknologien har allerede endret forbrukernes bruk av media globalt. Nye produkter
former forbrukeratferd og lesevaner, annonsører utforsker nye veier for markedsføring, og utgivere
søker nye typer av forretningsmodeller, for å tilpasse seg disse endringene. Dette grunnleggende
paradigmeskifte i mediebransjen setter press på, spesielt tradisjonelt trykte medier, og dermed på den
grafiske papirindustrien.
Teknologisk utvikling har tradisjonelt fungert som en katalysator for endring i mediemiljø. I de
senere årene har fremskritt i nye medier, produkter og relaterte applikasjoner bidratt til endringen, for
eksempel ved å gi alternative plattformer for distribusjon av tradisjonelt trykt medieinnhold. Spesielt
e-lesere og nettbrett tilbyr allerede mye av funksjonaliteten hos tradisjonelt medieinnhold, og flere
funksjoner i tillegg. E-lesere - som Kindle og Nook - gir hovedsakelig en alternativ plattform for å
lese bøker og tidsskrifter. Multifunksjonelle lesebrett - for eksempel iPad, Galaxy og Kindle Fire har de viktigste funksjonene til en PC, og fungerer dermed som plattformer for ulike medietyper.
Nettbrett, og videreutvikling av lignende enheter - som for eksempel smarttelefoner - vil forandre det
globale medielandskapet betydelig, og utfordre de konvensjonelle mediehusene. Nettbrettene har
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blitt meget godt mottatt, og penetrasjonsraten har økt raskt, spesielt i den vestlige verden. I 2010, da
iPad ble introdusert, nådde det årlige salgsvolumet av nettbrett 17 millioner enheter. På mellomlang
sikt, forventes spredningen av nettbrett å følge i fotsporene til smarttelefonene. Som en konsekvens,
forventes basen av nettbrett å overstige 1,5 milliarder enheter i 2020 - tilsvarende rundt 20% global
penetrasjon. I den vestlige verden, forventes penetrasjonsraten av nettbrett å nå 45% innen 2020.
Allerede i 2011, oversteg det kombinerte salget av smarttelefoner og nettbrett PC-salget - inkludert
både stasjonære og bærbare PCer. Den sterke veksten av nye nettbrett og smarttelefoner forventes å
akselerere på grunn av innføringen av mobilt internett, noe som også vil endre forbrukernes adferd.
Spesielt gjelder det hvordan de bruker sin tid på ulike medier.
Konkurranse om forbrukernes fritid er nært knyttet til mediefragmentering, som forventes å øke
ytterligere i forbindelse med økningen av mobilt databruk. Nye mediekanaler introduseres
kontinuerlig, og mange av dem har svært raskt blitt populære. For eksempel nådde Facebook et
publikum på over 800 millioner aktive brukere bare 7 år etter at den ble innført.
Det forventes at nye mediekanaler fanger en større andel av den samlede medietiden og
annonseringsinntekter. Men de gir også de konvensjonelle mediehusene nye mekanismer for
interaktivitet.
Påvirkningen av den digitale medierevolusjonen forventes å gradvis øke i styrke i løpet av de
kommende årene. "Generation Z", som representerer befolkningen født etter 1990, har i
utgangspunktet vokst inn i den digitaliserte verden. De er tidlige brukere av ny teknologi, aktive
brukere av sosiale nettverk og andre elektroniske mediekanaler, og forventer sterk interaktivitet
mellom medieprodusenter og brukere. De er ikke sannsynlige nevneverdige brukere av tradisjonelle
trykte medieplattformer i en overskuelig fremtid.
Innen 2025 vil andelen av befolkningen, født etter 1990, være på rundt 40% i Vest-Europa, NordAmerika og Kina. I mange utviklingsland - som India - ventes andelen å øke til nærmere 60%.
Effekten av denne demografiske utviklingen forventes å påvirke den samlede
mediekonsumpsjonsatferden betydelig.
Alt i alt har de trykte medienes opplag allerede begynt å avta i de utviklede regionene. Fallende
opplag reduserer de trykte medienes relative attraktivitet i annonsemarkedene, sammenlignet med
andre medieformer. Konsekvensen blir at antall sider i aviser og magasiner minsker. Denne onde
sirkelen påvirker etterspørselen av avis- og magasinpapir (ubestrøket og bestrøket mekanisk
trykkpapir), og i noen grad også markedet for bestrøket trefritt papir.
Også kontorpapirforbruket har nådd et metningspunkt i den utviklede verden. Elektronisk
substitusjon vil i økende grad påvirke mengden papirutskrifter på kontorene, og dette vil fortsette i
overskuelig fremtid. Arkivering og informasjonsdelingsfunksjoner har allerede nådd et
metningspunkt i Vesten og Japan, og virkningen av substitusjon ventes gradvis å bli styrket når
yngre generasjoner går inn i arbeidslivet. Papirforbruket er påvirket i områder som arkivering og
kopiering. Endringer i bankpraksis, som nettbank, og generell næringsvirksomhet, som elektronisk
fakturering, vil gi effekt. Selskaper kan fortsette å sende fakturainformasjon til sine kunder - med
markedsføring integrert - men stadig sjeldnere som regninger.
Roboter vil påvirke produksjons- og logistikkprosesser i skogsindustrien, men introduksjonen av
roboter er ikke sannsynlig å ha innvirkning på etterspørselen etter skogsproduktene, i hvert fall ikke i
nær fremtid.
3D-skrivere har allerede blitt brukt til å lage komponenter for å bygge spesielt
papirproduksjonsutstyr. I nær fremtid vil additiv produksjon bare brukes på enkelte nisjeområder.
Noen markeder, som kan påvirke f.eks det tradisjonelle papirmarkedet, dukker opp. For eksempel
har 3D-trykte statuer av seg selv, familie eller venner vist seg å være populære i USA, og kan
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ytterligere presse markedet for trykte bilder (Twindom). I tillegg er helt nye papirbaserte produkter
på vei, f.eks Foldscope, som er et mikroskop laget av nesten utelukkende papir, og er trykt på A4-ark
av polymerbelagt papir.
Nye materialer tar sikte på produksjons- og produktforbedringer, og forventes derfor å øke
etterspørselen. Skogsindustrien har vært interessert i f.eks nanocellulose, og særlig hvordan
forebygge dets tendens til å absorbere vann. Denne type nanocellulose behandlet med
polymeradsorpsjon kan være hensiktsmessig for f.eks matvareemballasje, og som
forsterkningsmateriale for biologisk nedbrytbare kompositter (Katri Kontturi, Modification of
surfaces with adsorption of amphiphilic polymers).
I det lange løp kan genteknologi forbedre trefiberets egenskaper, noe som resulterer i forbedrede
produktegenskaper. Dette vil trolig øke attraktiviteten av trebaserte produkter.
Hvis utbredt bruk av skifergass reduserer prisen på energi, vil produksjonskostnadene i industrien gå
ned. Som et resultat kan myndigheter i noen tilfeller få bedre muligheter til å støtte fornybare
energikilder, f.eks. trebasert biodrivstoff. Ettersom skifergass ikke lett kan forsyne alle de
tradisjonelle oljebaserte kjemikaliene, kan det bli rom for nye biobaserte kjemikalier. Skifergass kan
endre kostnadsposisjon betydelig for den amerikanske skognæringen, og dermed påvirke
kostnadsposisjonen for de europeiske produsenter på lengre sikt.
Økt bruk av biodrivstoff i industrien vil redusere karbonfotavtrykket av trebaserte produkter, noe
som kan forbedre imaget, og dermed øke etterspørselen. Økt satsing på fornybare produkter og
fornybare energikilder kan skape et konkurransefortrinn for den norske skogsindustrisektoren,
spesielt siden vannkraft i seg selv ikke har karbonutslipp. Det har blitt vist at justering av norsk
energimiks i mekanisk-massebasert papir ga opptil 44% reduksjon av klimaendringseffekten i
forhold til det skandinaviske og europeiske energimiksen (Agneta Ghase & Gary Chinga-Carrasco)
Geo-engineering kan hjelpe til med å håndtere klimagassene i en begrenset periode, noe som kan
redusere presset for å øke energiprisene. Imidlertid er denne teknologien ikke sannsynlig å ha en
betydelig innvirkning på skogprodukter.
Innebygd teknologi (embedded technology) kan gi midler til å forbedre dagens trebaserte produkter,
men også brukes for å lage helt nye funksjoner til nye produkter. Nye funksjoner i papiret vil kunne
øke etterspørselen av papirprodukter.
Utviklingen av elbiler og førerløse kjøretøy vil sannsynligvis ikke ha direkte påvirkning på
skogsindustrien.
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Tabell - 16 Innvirkning av teknologiske trender på skogsindustriens
produktsegmenter

2.10 Muligheter og behov
Skogindustrien kan endre sin modus operandi fundamentalt i løpet av de kommende årene, ved å
transformere seg fra gigantiske produksjonsfasiliteter med et lite, fastsatt utvalg av sluttprodukter til
å bli fragmentert mot mindre produksjonslinjer. Bioraffinereier, et eksempel på dette, integrerer
konverteringprosesser for biomasse med utstyr for å produsere drivstoff, strøm, varme og
verdiøkende kjemikalier. Grensene mellom tradisjonelle sektorer innen industrien vil gradvis bli mer
og mer uklare eller fjernet etterhvert som f.eks. skogindustrien endrer seg til å bli storskala energieller kjemiprodusenter og dermed initierer et nytt økosystem av selskaper. Slike økosystemer kan
utnytte hele spekteret av spesialkunnskap representert av medlemmene i nettverket.
Skogindustrien og dens produkter spiller en stor rolle i fremtidens bioøkonomi, inkludert f.eks.
plattformer for bioraffineri. Utover det å fortsette med tradisjonelle produkter, som tremasse å papir
etc., er det behov for å drive forskningen, reguleringen, politikken og samfunnet som helhet bort fra
ikke-fornybare ressurser mot et bredere spekter av biobaserte materialer. Dette fordrer en kreativ og
tverrfaglig tilnærming for å kunne gå utover tradisjonelle grenser og finne en ny identitet for
skogprodukter. Inkubatorer for helt nye næringer er derfor nødvendige for å kunne initiere og legge
til rette for denne endringen.
Mange av produktene som i dag starter som fysiske elementer blir senere i livssyklusen en
kombinasjon av produkt og tjenestetilbud, noe som resulterer i merverdi og konkurransefortrinn
gjennom produktdifferensiering. Ekstratjenester kan f.eks. være programvareoppdatering eller
regelmessig vedlikehold. Slike egenskaper kan i fremtiden vise seg å være en relevant del av ulike
skogindustrielle produkter, som smart emballasje som kan brukes flere ganger og elementer basert på
massivtre.
Hybridprodukter er blitt populære i f.eks. næringsmiddelindustrien med «wonuts», dvs. en frityrstekt
vaffel toppet med glasur og flerfargede strø, og «cronut», som er en kombinasjon av croissant og
smultring. Følger skogindustrien slike eksempler kan den skape hybridprodukter ved å kombinere
state-of-the-art-attributter med innovativ teknologi, som f.eks. nanoteknologi, avanserte biobaserte
komposittmaterialer og smarte elektroniske komponenter.
Praktisk talt alle ikke-fornybare produkter vi har i dag kan i morgen erstattes av biobaserte
alternativer. Utviklingen av en bioøkonomi kan akselereres betydelig på grunn av stadig økt
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ressursknapphet over hele verden. Det operative miljøet i skogindustrien, inkludert sluttbruker og
reguleringsbehov, begrensede ressurser og en endeløs produktportefølje er vist nedanfor.

Figur 203 - Det operative miljøet i skogindustrien.

Effekten av megatrender og andre trender identifisert i denne studien av skogindustrien i Norge og
globalt, samt de mulighetene disse trendene skaper i form av ny teknologi, nye markeder, nye former
for sluttbruk og produkter er oppsummert nedenfor.
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Tabell 17 - Hvordan megatrender og andre trender påvirker skogindustrie
Demografiske trender
Urbanisering
 Økt behov for byggematerialer som følge av befolkningsvekst i urbane områder
 Høyere levestandard resulterer i økt etterspørsel etter forbruksvarer
 Urbanisering er positivt korrelert med papirinnsamling og resirkulering
 Store byer hvor risikoen for spredning av sykdom øker og helseinstitusjoner er mer utviklede
fører til økt etterspørselen etter avanserte hygieneprodukter
Aldrende befolkning
 Fører til økt etterspørsel etter f.eks. inkontinensprodukter for voksne, som igjen driver
etterspørselen for fluffmasse/cellulosemasse
 Øker etterspørsel etter etiketter og emballasje som er lett å lese og enkle å bruke.
 Fører til økt etterspørsel etter medisiner, som resulterer i økt forbruk av cellulosederivater
(etere) innen farmasøytisk industri
 Sterk etterspørsel etter spesialtilpassede matprodukter med særegne krav til emballasje
(f.eks. individuelle doser)
Høy arbeidsledighet (blant ungdom)
 Nivå av sysselsetting og etterspørsel etter kontorpapir er sterkt korrelert, negativ påvirkning
på den europeiske etterspørselen er derfor ventet på mellomlang sikt
Økt kvinnelig deltakelse i arbeidslivet
 Husholdningers forbruk øker
En middelklasse i vekst
 Økt forbruk innen alle produktsektorer
Økende antall husholdninger
 Økt behov for og etterspørsel etter emballasje på grunn av krav til spesialtilpassing og
mindre porsjonsstørrelser for visse produktsegmenter som f.eks. ferdigmat
 Påvirker B2B/direkte markedsføring og annonsering positivt
Utvikling hvor kjæledyr går fra eiendom til familiemedlem
 Økt etterspørsel etter dyremat påvirker fiberbasert/papp- og kartongbasert emballasje,
inkludert papirsekker og pappesker positivt
 Foretrukne vestlige merker krever emballasjeløsninger av høy kvalitet
 Nye produkter til kjæledyr som f.eks. biologisk nedbrytbare hundeposer, engangsemballasje
til foring, ikke-vevde underlag til bur og materiale for tildekning av kurver.
Økonomiske trender
Globalisering
 Øker økonomisk aktivitet og spesialisering som resulterer i lengre transportdistanser og
volum, som igjen gagner emballasjeindustrien
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Nye økonomiske maktsentra
 Økt etterspørsel etter råvarer til produksjon som f.eks. brennstoff, byggematerialer og
emballasjematerialer fører over tid også til økt etterspørsel etter produkter av høy kvalitet
Begrensede ressurser
 Fornybare og trebaserte produkter blir mer attraktive
 Vektreduksjon i papir- og emballasjeindustrien
 Begrenset tilgang på bomull (som følge av skader på avlinger) gagner industrien for
menneskeskapt/syntetisk fiber (viskosefiber (VSF)), med konsekvenser for etterspørselen
etter dissolvemasse
Inntektsfordeling


Økende inntektsulikhet reduserer totalforbruket

 Økt risiko for vold som resulterer i økonomisk tap for samfunnet
Voksende finanspolitiske forpliktelser i Vesten


Økt skatteinnkreving resulterer i avtagende kjøpekraft

 Som følge av redusert offentlig pengebruk vil veksten innen "away-from-home" (AFH)
ykpapir forbli marginal eller reduseres
Mot en kunnskapsbasert og digital økonomi
 Behov for papir, andre fysiske produkter og transport reduseres
 Internett øker konsumentenes prisbevissthet, noe som påvirker f.eks. markedet for
treprodukter rettet mot hobby- og husholdningsmarkedet
Forbrukstrender
Assimilering av vestlig kultur
 Endringer i praksis innen detaljhandelen (supermarkeder, fast food kjeder) fører til økt
etterspørsel etter emballerte produkter, mykt papir, hygieneprodukter osv.)
 Vestlig forbruksmønster
Sosiale media
 Fordi sosiale media opptar mye tid og konkurrerer med trykte medier forårsaker disse
redusert forbruk av andre produkter enn digitale
Dematerialisering
 Et skifte fra produkter til tjenester reduserer behov for materialforbruk
Slow-bevegelsen
 Redusert inntekt grunnet fokus på økt fritid og ikke-materielle verdier med påfølgende
reduksjon i forbruk
Etisk forbruk
 Reduksjon av unødvendig forbruk
 Naturlig og fornybart tre foretrekkes som material fremfor f.eks. plast
Delingsøkonomien
 Redusert forbruk av produkter på grunn av redusert behov for å eie, man vil heller dele og
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låne produkter
Opplevelsesøkonomien
 Merverdi som reduserer forbruk av fysiske goder, for eksempel gjennom forbedret service
 Økt fokus på f.eks. tradisjonelle bøker og treprodukter av høy kvalitet
Elektronisk handel og handel på nett
 E-handel øker behovet for emballasjematerialer, men fjerner ofte behovet for
papirdokumenter
Røyking
 Etterspørselen etter emballasje (kartonger, røykpakker), rullepapir, sigarettformer, filter av
celluloseacetat og filter tips vil avta i vestlige land, utviklingsland vil følge etter på langt sikt

Politiske trender og endring av rammevilkår
Krise innen vestlige demokratier
 Politiske problemer rammer middelklassen hardest, og fordi denne har den sterkeste
kjøpekraften reduseres samlet forbruk
Afrikas oppvåkning
 Etterspørselen etter produkter fra skogindustrien kan øke betydelig i Afrika
Potensial for økt konfliktnivå
 Konflikter etterfølges av alvorlig økonomisk tilbakegang med en direkte nedadgående effekt
på økonomisk aktivitet og etterspørsel etter varer
Handelsliberalisering og fremvekst av handelsblokker
 Liberalisering av handel påvirker verdenshandelen generelt positivt, spesielt i forhold til økt
behov for emballering (f.eks. esker av bølgepapp)
Energisubsidier
 Utsiktene for skogindustriens produkter forblir positive med stabile og lave energipriser
 Styrket posisjon for fornybart kontra fossilt brensel gagner biobasert sektor, med mindre
ressursbegrensninger øker konkurranse om råstoff
Europeisk energipolitikk og kvotehandel
 EUs politikk er ventet å øke energiprisene, men kan gagne biobasert sektor
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Miljøtrender
Fra Holocen til Anthropocene
 Radikalt endrede værforhold har alvorlig konsekvenser for økonomiske aktiviteter, og
påvirker etterspørsel etter alle skogbaserte produkter negativt, med unntak av byggevarer
som er drevet av behov for ombygging
Klimaendringer
 Reduksjon av klimagassutslipp reduserer tilbudet av og etterspørselen etter mange
produkter, men tre som et biobasert og fornybart materiale kan øke sin polularitet
Behov for økt beskyttelse av havene
 Forbruket av papirposer samt annen trebasert emballasje og komposittmaterialer har øket
som følge av at plast har fått et negativt omdømme
Avfallshåndtering
 Økende avfallsproblematikk fører til redusert forbruk av materialer
Reduksjon, gjenbruk og resirkulering
 Utvikling mot lettere materialer innen produksjon reduserer totalt materialbruk
 Gjenvinning spiller en betydelig rolle i anskaffelsen av råvarer til papirproduksjon
 Nye og biobaserte komposittmaterialer kan være nyttige i forhold til gjenbruk
Regulering av SOx-uslipp fra skip


Økte transportkostnader hvor selskaper med lang avstand til de viktigste markedene blir
spesielt negativt påvirket

Sporbarhet
 De nordiske landene har tradisjonelt vært proaktive når det gjelder å gjennomføre tiltak i
verdikjedene, noe som gir konkurransefortrinn i et stadig mer miljøbevisst
forbrukermarkeder
Teknologiske trender
Digitalisering
 Skiftet i mediebransjen legger press på tradisjonelle, trykte medier, og dermed også på
(grafisk) papirindustrien
 E -handel har en positiv effekt på behov for emballasje ettersom flere varer må fraktes
Nye materialer og nanoteknologi
 Nye materialer fører til forbedringer innen produksjon og produkter, og forventes å gagne
spesielt produktsegmenter som emballasje og biobaserte produkter.
Biodrivstoff og andre fornybare ressurser
 Økt bruk av biodrivstoff i industrien vil redusere karbonutslipp fra trebaserte produkter, som
dermed forbedrer sitt image og øker sin etterspørsel
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3.

KONKURRANSESITUASJON

3.1

Mål og tilnærming
Målet med denne seksjonen er å vurdere den relative konkurransesituasjonen i norsk skognæring
sammenlignet med internasjonal næring for å belyse og validere spesifikke områder hvor den norske
industrien har konkurransefortrinn eller ulemper. En oversikt over konkurransefordeler/komparative
fortrinn og ulemper i norsk skognæring, vis-à-vis andre deler av verden fremstilles, med vekt på
europeiske konkurrenter.

3.2

Konkurransesituasjonen for norsk skognæring
Skogbruk og skogindustri er en av de mest internasjonale og internasjonalt konkurranseutsatte
bransjer som finnes. Virke kan med letthet eksporteres eller importeres, om enn med litt høyere
logistikkostnader enn ved salg til den lokale industrien, men hvis prisen på virke for eksempel er
mye høyere i Sverige og Europa sammenlignet med norsk industri er i stand til å betale, kanskje
logistikkostnadene for transport av tømmer til Sverige hhv. Europa ikke er uoverkommelige.
Papirmasse, trelast, papir og andre skogindustriprodukter har et globalt marked, og dermed vil alltid
den industri som totalt sett har den laveste kostnaden for å produsere et produkt og transportere det
til markedet (hvor enn det er) å ha best konkurranseevne, gitt at kvaliteten på produktene er
tilsvarende. For skogindustrien, er det derfor avgjørende at man er i stand til å produsere tilsvarende
eller bedre produkter til et for verdensmarkedet konkurransedyktig pris. Hvis man ikke kan dette,
mister industrien konkurranseevne og må legges ned, som treforedlingssiden i stor grad allerede har
funnet sted i Norge.
Dette skiller seg betydelig fra f.eks. landbrukssektoren, som i Norge har vært i stand til å
opprettholde høyere produksjonskostnader enn omverden og hva verdensmarkedspriset på
produktene tilsier. Staten beskytter landbrukssektoren ved å opprette toller og andre typer av støtte
som gjør at den norske landbrukssektoren får ut sine produkter på det norske markedet. Men, kan
man ikke gjøre det samme i skogsektoren da? Nei, for bare en liten del av produksjonen forbrukes i
Norge. Dette skiller seg vesentlig fra landbrukssektoren hvor det meste av produksjonen forbrukes i
Norge. Vil den norske regjeringen forsøke det samme i skogindustrien, måtte den subsidiere forbruk
i hovedsakelig i andre land, og dette er neppe politisk mulig.
Norge, som har mye skog per innbygger ( Figur 204) må eksportere mesteparten av den
skogindustrielle produksjonen, da det ikke er tilstrekkelig marked for produktene lokalt. Av
skogindustriproduksjonen i Norge eksporteres om lag 25% av trelasten, 30-35% av plateindustriens
produksjon og over 80% av papirproduksjonen. Videre, som vi vil vise nedenfor, kan selvfølgelig
andre lands skogsindustrielle produkter konkurrere i det norske markedet.
Alt dette betyr at den norske skogindustrien må produsere skogindustrielle sprodukter til en pris som
sammen med logistikkostnaden til markedet (hjemmemarkedet samt eksportmarkeder) er
internasjonalt konkurransedyktig!
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Figur 204 - Skogareal (ha) per innbygger i Norge og noen sammenligningsland
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Målet med denne rapporten er å beskrive og vurdere den relative konkurransesituasjonen i norsk
skognæring sammenlignet med internasjonal næring, for å belyse og validere spesifikke områder
hvor norsk industri har konkurransefortrinn eller ulemper.
Det geografiske området for analysene har vært Norge og relevante land og regioner, som Norge kan
sammenlignes med, med hensyn til de ulike økonomiske forhold som vi ønsker å belyse i rapporten.
Man kan alltid ha synspunkter på utvalget av land og regioner, Pöyry har primært valgt å fokusere på
de geografiske områdene som konkurrerer med norsk skogindustri, og vi har av pedagogiske grunner
ikke tatt med alle land. Det ville være upraktisk og gir ingen merverdi. Målet med den
benchmarkingen som er gjort i denne rapporten er å peke ut de store trendene, de viktigste
kostnadskomponenter og se hvordan de påvirker norsk skognærings konkurranseevne i et
internasjonalt perspektiv. Fra dette perspektivet, har vi ikke fremhevet virkelige høykostland i de
ulike industrigrenene ettersom de ikke har noen konkurranseinnvirkning på den norske
skognæringen.
Tidsperspektivet, i denne delen av analysen, er historisk og nåværende. Hvis det er åpenbart at
kostnadskomponenter vil utvikles betydelig opp eller ned i fremtiden, vil vi kommentere og
analysere dette, men ellers ikke.
Pöyry vil nedenfor analysere konkurransefordeler/ komparative fortrinn og ulemper i norsk
skognæring, versus andre deler av verden, med vekt på europeiske konkurrenter. Pöyry har ikke hatt
til hensikt å være heldekkende i den forstand at alle kostnads- eller konkurransepåvirkende faktorer
er dekket. I stedet har vi forsøkt å dekke de mest vesentlige faktorene, for at siden, sammen med
rapportene "Markedsutsikter" og "Nasjonale og internasjonale trender", i "Konklusjonsrapporten" gi
råd om hvordan norsk skognæring kan gå videre.
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3.3

Skog og skogressurser i Norge og verden
Norge har siden vikingtiden vært en stor skognasjon i Europa, med skog som har vært tilgjengelig
for det europeiske markedet gjennom gode transportmuligheter over havet.
Ser vi norsk skogbruk og norsk skog i et nasjonalt perspektiv er Norges skoger fortsatt viktige, men
de er, i det hele, små i forhold til de globale skogressursene.
Det globale skogarealet er i dag ca. 4 milliarder hektar ( Figur 205) Med en anslått netto årlig
tilvekst på > 4 milliarder m3sk.
Figur 205 - En oppsummerende beskrivelse av verdens skoger
GLOBALT – SKOGOVERSIKT
Det globale skogarealet er i dag den laveste i historisk tid. Fem milliarder hektar skog (midten
1700-tallet) har blitt redusert til fire milliarder. Over en milliard hektar skog (ofte den beste) har
blitt omvandlet til i hovedsakelig dyrket og beitemark, og reduksjonen pågår fortsatt.
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Univ. of Washington &Yale Univ.
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Selv i et europeisk perspektiv, er de norske skogressursene marginale. Det europeiske skogarealet er
knapt 200 millioner hektar med en estimert årlig tilvekst på om lag 900 millioner m3sk/år ( Figur
206).
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Figur 206 - Europas skoger (ekskl. Russland) i sammendrag

De norske skogressursene ( Figur 207) på om lag 12 millioner hektar skog totalt, hvorav ca. 8
millioner hektar er tilgjengelige for skogbruk, er i denne sammenhengen liten og også tilveksten er
liten (mindre enn 3% av Europas). På den andre siden er de norske skogene betydelig i forhold til
befolkningen. Norge har > 1,5 hektar skog per innbygger tilgjengelig for hogst, sammenlignet med
Europas (ekskl. Russland) ca. 0,25 hektar per innbygger.
Tilveksten av virke per person i Norge er også betydelig med nesten 5 m3sk/person og år,
sammenlignet med Europa om 1,25 m3sk/person og år. Norge har dermed både en rolle og en
mulighet til å forsyne Europas befolkning med biomasse fra skog, hvis de rette forholdene eksisterer.
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Figur 207 - Norges skoger i sammendrag

NORGE – SKOGSOVERSIKT
Norge har per capita betydelige områder med skog, med en areell och volummessig
förskyvning mot Oslofjorden. Skogarna er I stort sett godt forvaltet.
Skogareal

Skogsfakta
Total landareal (inkl. Svalbard)
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Skogareal
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Skog tillgenglig for avvirking
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Skogareal i % av total land areal
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800 millioner m³pb
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Til tross for Norges gode skogtilstand avvirkes en stadig lavere andel av tilveksten ( Figur
208Error! Reference source not found.) og samlet avvirkning i Norge var på nivået 12-12,5
millioner m3fub i 2012 (inkl. hjemmeforbruk og ved på nivået 3-3,5 millioner kubikkmeter).
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Figur 208- Utvikling av stående volum, årlig tilvekst og avvirkning i Norge

Norge – stående volum, årlig tilvekst, avvirkning
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Kilde: Skog & Landskap, Statistics of Forest Conditions and Resources in Norway

I Sverige har utviklingen både vært lignende, men også ganske annerledes. Som i Norge har både
virkesressurser og tilvekst hatt en meget positiv utvikling siden 1920-tallet ( Figur 209), men i
Norge er avvirkningen fortfarende på i stort sett samme nivå som for 100 år siden. I Sverige har
derimot avvirkningen økt markant siden midten av 1970-tallet. Industrien har utviklet seg i takt med
dette og er nå større enn noensinne, og Sverige importerer årlig om lag 10 millioner kubikkmeter.
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Figur 209 - Utvikling av stående volum, årlig tilvekst og avvvirkning i Sverige

Sverige – stående volum, årlig tilvekst, avvirkning
Stående volum, millioner m3sk

Tilvekst, bruttoavvirkning, millioner m3sk

3500

140

3000

120
Stående volum

2500

100
Årlig tilvekst

2000

80

1500

60
Total avvirkning

1000

40
Stormene
Gudrun og
Per!

500
0

20
0

1926

1933

1940

1947

1954

1961

1968

1975

1982

1989

1996

2003

2010

Denne rapporten vil se på ulike årsaker til de to forskjellige utviklingene, men det er for omfattende
å grundig analysere årsaksfaktorene i detalj.

3.4

Skogeierne
Norge har en relativt høy andel av private skogeierne ( Figur 210), sammenlignet f.eks. med
Sverige. Dette er en utfordring for næringen i Norge.
Sverige har i stedet en relativt stor andel av selskapseiet skog. I tillegg til Statskog, den største
skogeieren i Norge med 4,7 millioner dekar produktivt skogmark, er eiendommene i stort sett små i
Norge. Om lag 60% er mindre enn 250 dekar og 90% er mindre enn 1000 dekar. Dette kan
sammenlignes med Sverige hvor det heleide statlige selskapet Sveaskog (34 millioner dekar), SCA
(19 millioner dekar), Bergvik Skog (20 millioner dekar ) og Holmen (10 millioner dekar) er store og
avvirker relativt jevnt og kontinuerlig store volumer.
Bakgrunnen er naturligvis at de store skogeierne vanligvis har krav (både lovgitte og fra eierne) til å
avvirke jevnt over tid. Selskapene har også personell og innleide entreprenører m.m., noe som betyr
at det er store fordeler med å ha jevne tømmerstrømmer. Store skogeiere gir derfor bransjen en
sikkerhet og en jevnhet i tømmerflyten, som små skogeiere ikke kan og ikke ønsker å bidra med. Når
en stor del av skogen er eid av små skogeiere, som har en ellers god økonomi (som i gjennomsnitt er
tilfelle i Norge), kan det være vanskelig for industrien å få forsyning i dårlige tider. Behovet for en
stabil inntekt fra skogen er marginal og hogst skjer primært når prisene er gode. Det er vanskelig å
kvantifisere hvordan dette påvirker tilbudet av norsk virke, men i sammenligning er basistilbudet av
virke i Sverige relativt sett større enn i Norge, noe som har vært og er en trygghet for industrien.
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Figur 210 - Eierstruktur av skogareal i Norge, Sverige og Finland 2011
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3.5

Skogeierskap i Norge – eiendoms- og skatterett
Norge har kanskje den sterkeste eiendomsretten i verden sammen med noen få land. Som i alle land
er imidlertid eiendomsretten omgitt av regelverk som regulerer bruk, rett til fritt å selge til en ny eier,
samt ulike vilkår for hva som gjelder for en markeier. Her har Norge lover som på ulike måter
sammen med skattelovgivningen påvirker skogbruksaktiviteter samt vilje til å avvirke og dermed
skogindustriens vilkår.

3.5.1 Konsesjonsloven
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) av 28. november 2003 trådte i kraft
1. januar 2004. Loven regulerer og kontrollerer omsetningen av fast eiendom.
Lovens § 2 sier at alle erverv av fast eiendom trenger konsesjon fra Kongen, eller kommunen hvis
Kongens myndighet er delegert. Det er imidlertid gjort unntak fra konsesjonsplikten i en rekke av
lovens bestemmelser. Dette gjelder blant annet:
-

Overdragelser til eierens ektefelle, barn eller foreldre (§ 5)
Overdragelse av bebygde eiendommer under 100 dekar og der dyrket mark utgjør mindre enn
25 dekar (§ 4)
Overdragelse av ubebygde enkelttomter under 2 dekar (§ 4)

I henhold til lovens § 7, kan en kommune vedta å innskjerpe loven, slik at det innføres boplikt på all
bebygd eiendom som «er eller har vært i bruk som helårsbolig». Man kan om ikke denne boplikt
(som bare er innført i en mindre del av de norske kommunene) blir fulgt, legge ut eiendommen på
176
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

tvangssalg. Dette ser ut til å være en bruk av loven som sjelden eller aldri verkstilles, få grunneiere
har blitt tvunget til tvangssalg.
Loven virker omfattende, ugjennomtrengelig og gir store begrensninger på eierens legale autoritet
over eiendommen, hovedsakelig hva gjelder salgsmulighet, men selv ellers, siden ulike typer
strukturrasjonalisering av eiendommen og omkringliggende eiendommer er vanskelig å gjennomføre
uten regjeringens samtykke. Det norske samfunnet har selvfølgelig hatt forskjellige mål som de
ønsker loven bidrar til, landbruks- og matdepartementet sier det slik ”Rundskriv M-2/2009”:
”Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet, jf. konsesjonsloven § 1. Loven er et redskap som bygger opp om
samfunnspolitiske mål. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn. Loven
selv nevner uttrykkelig framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for
utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet
til bosettingen.”
I praksis synes lovens første målsetting å være å hindre en strukturrasjonalisering av fast eiendom på
landsbygda (ved at små eiendommer fusjonerer til større og mer egnede eiendommer). Dette håper
man vil føre til en fortsatt levende landsbygd, med folk som bor der og dyrker jord og skog i
distriktene.
Målet er godt og kan kanskje i løpet av en overgangsperiode bidra til å forhindre en såkalt utarmet
landsbygd. Pöyry har ikke til hensikt å analysere om loven bidrar til å oppfylle målene
(formålsparagrafen ovenfor), men fra et skognæringspolitisk og skogindustrielt perspektiv er Pöyrys
vurdering at loven hindrer en god strukturrasjonalisering av små skog- og landbrukseiendommer.
Kort kan man oppsummere disse vurderingene i følgende punkter:
o I et land der man har høy inntekt, relativt små eiendommer og i tillegg i mange tilfeller boplikt på
eiendommen, vil hogstviljen selvsagt være ganske liten. Hvorfor hogge hvis man ikke trenger
inntekter, og skogen rundt huset er din egen park?
o Den for bransjen og skogeierne viktige strukturrasjonaliseringen riskerer bli forsinket.
o De skogeiere som ønsker å drive aktivt skogbruk kan ikke, som i annen virksomhet, vokse og på
den måten å skape kostnadsfordeler, bli mer effektive og profesjonelle. De ambisiøse skogeierne
kan ikke få realisert sine ideer og kan til slutt bli tvunget til å søke andre mer ekspansivt rettede
bransjer.
o De grunneierne som kanskje ønsker å engasjere seg i skogbruk, men ikke i landbruk, vil bli
sittende med en landbruksdel som trolig blir ekstensivt drevet (eller leid bort) og et skogbruk som
ikke kan utvikles gjennom f.eks. kjøp av skog og salg av jordbruksland. De ovennevnte faktorene
har trolig liten effekt på kort sikt, men effekten vil på lang sikt bli substansiell.
o På kort sikt er det en annen effekt som kan være mye større og ikke så mye diskutert i Norge.
Pöyry anslår at den viktigste effekten av konsesjonsloven – som en effekt av at den hindrer kjøp
og salg av fast eiendom på det åpne markedet - er at den reduserer det finansieringsbehovet
(salgsbehov av virke) som oppkommer ved kjøp av dyr fast eiendom. Kort sagt - når du kjøper en
skogeiendom på det åpne markedet påløper et finansieringsbehov som normalt løses ved å hogge
skog og selge virke. Pöyry anslår at en stor del av den avvirkningsøkning ( Figur 209) som vi har
sett i Sverige, siden lovgivningen rundt eiendomskjøp og eiendomsendringer ble reformert i
begynnelsen av 1990, har å gjøre akkurat med en større omsetning av eiendommer på markedet.
o Videre anslår Pöyry at hvis skogmark er delt inn i rasjonelle driftsenheter, eid av aktive og
kunnskapsrike skogeiere, bør det være lettere å nå både nasjonale produksjons- og miljømål. Små
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enheter er økonomisk av liten betydning for eieren og kan ikke drives effektivt uten en kostbar
samvirke. Motivet for eieren å bygge sin egen kunnskap og å planlegge sitt skogbruk er også
mindre, noe som fører til et mer passivt og mindre profesjonelt brukende av skogen.
3.5.2 Skattelovgiving
Å gjøre en analyse av et skattesystem kan være både omfattende, komplisert, og det har politiske
implikasjoner.
Pöyry har ingen intensjon om å her analysere norsk skattelovgivning, selv ikke skattelovgivningen
som har direkte implikasjoner på skogbruk og skogindustri. Vi ønsker imidlertid å peke på
komponenter i norsk skattelovgivning som rent logisk påvirker vilkårene for rasjonell skogbruk og
skogindustri. Pöyry har her ingen klare svar, og er svært ydmyke for det faktum at enkelte deler av
skattelovgivningen ofte er knyttet til andre deler av den samme lovgivning og til annen lovgivning.
Sammen gir hele lovgivningssystemet en helhet som kan fungere bedre enn hva de enkelte lovene
ved første øyekast ser ut til å gjøre, og det er utenfor Pöyrys oppdrag å trenge inn i dypet av det
norske skattesystemet.
Pöyry ønsker nedenfor, imidlertid vise til en rekke komponenter i lovgivningen som vi mener
påvirker et funksjonelt skogbruk, påvirker viljen å avvirke eller gir norske skogeier eller skogindustri
konkurranseulemper i forhold til sammenligningsland (hovedsakelig Sverige).
KOMPONENTER SOM PÅVIRKER AKTIVITETSVILJEN
I tillegg til at skattelovgivningen sikter på å beskatte en næring eller enkeltpersoner for å skaffe
penger til samfunnets felles mål, er ofte en underliggende hensikt å bidra til økt næringsvirksomhet,
økt sysselsetting, kapitalbygging, etc. I skognæringen inkludert det å øke avvirkningsviljen, øke
investeringsviljen i skog og i industriell virksomhet.
Hvordan påvirker da den norske skattelovgivningen aktiviteten og investeringsviljen i norsk
skogbruk? Ja, vi vet ikke, men gjør følgende vurderinger.
o

o

Når man selger en eiendom utenfor familien oppstår i Norge en skatt på kapitalgevinsten (gitt at
eiendommens verdi har økt), mens salg innenfor familien ikke utløser denne skatten. Da
gevinsten beskattes som lønnsinntekt blir skattesatsen ofte over 50 %.


Denne skjevhet motvirker sammen med en eventuell streng implementering av
konsesjonsloven (se ovenfor), omsetningen av eiendommer. Denne motvirker,
sekundært, økt avvirkningsaktivitet, strukturrasjonalisering og et aktivt brukende av
skogressursene.



Den høye skattesatsen er en ulempe for investering i skogbruk og skogeiendom i
favør av investeringer i f.eks. aksjer og andre finansielle instrumenter som har en
lavere skattesats (28%).

Norge og Sverige har i utgangspunktet et system som gjør at avkastningen på det kapital som
skogen representerer (av eiendommens fulle verdi) vil bli beskattet som kapitalinntekt.
Prinsippet er sunt, og likestiller f.eks. kapital i en eiendom med kapital i banken. I Sverige
bestemmer skattemyndighet hvert år renten på den forrenting som eiendomskapital bør kunne
gi, dvs. brakt til beskatning som skatt på kapital og ikke foretaksbeskatning. Renten for dette
varierer med det generelle rentenivået.


Norge har en rentefordeling som er basert på prinsippet om risikofri avkastning, som
i praksis gir en mye lavere rente. Dette gjør også en større del av skoginntekten i
Norge skattlegges som lønn, med en betydelig høyere rente enn det for "alminnelig
inntekt" (28%).
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o



Pöyry vurderer at det gir en disfavør for hogst i Norge sammenlignet med Sverige,
og det gir effekten at det blir mindre penger igjen av det som skogindustrien har
betalt for virket. Hvis den svenske skogeieren mottar 100 kr netto per kubikkmeter i
skogen og etter skatt kanskje har 70 kr igjen, så har den norske skogeier ev. bare 50
kr igjen. Dette, kombinert med høyere hogstkostnader og for tiden lavere
tømmerpriser ved bilvei (se nedenfor) har en negativ effekt på tilbudsviljen og
tilbudselastisiteten (hvor mye virke som kommer på markedet til en prisøkning på
virke).



Den lavere tilbudselastisiteten straffer norsk industri ved i en høykonjunktur (når
man er forventet å gjøre gevinst), og da man ønsker å kjøpe mer virke uten at prisen
trenger å økes for mye. Den lavere tilbudselastisiteten er en disfavør for
skogindustrien i Norge sammenlignet med land der elastisiteten er høyere.

Sverige har en skatteregel som gir skogeieren mulighet til å gjøre et skogfradrag på inntil 50%
av kjøpesummen når man kjøper en skogeiendom. Man kan da betale en stor del av kjøpet
gjennom ubeskattet avvirkningsinntekt. I såkalte rasjonaliseringskjøp blir denne muligheten
utløst raskere enn ved "ikke-rasjonaliseringskjøp”.


I Norge kan et planlagt bruk av skogfondordninger og regler om avbrudd av
"gjennomsnittsligning" brukes ved hogst for å holde nede skatten. Dette bidrar til økt
hogst. Men reglene blir beskrevet som tungvinte og mange skogeiere kjenner rett og
slett ikke reglene og bruker disse sub-optimal. Her kan kanskje
regelverksforenklinger forenkle og skape incentiver for økt hogst.

PÅVIRKNING AV INVESTERINGSVILJEN
o

o

3.6

Reglene for avskrivninger er kompliserte, og forskjellige avskrivningsregler gjelder for ulike
typer investeringer, så det er ikke lett å sammenligne reglene i Sverige og Norge. Reglene for
maksimal avskrivning av utstyrsinvesteringer synes å variere mellom Sverige og Norge. I Norge
er (forenklet) den maksimale avskrivningen 20 %, mens avskrivningsregler i Sverige tillater
maksimalt 30 %. Dette understrøk administrerende direktør i Moelven, Hans Rindahl, når Pöyry
intervjuet ham om forskjellene i vilkår for skogindustriell virksomhet i Sverige og Norge.


Den hurtigere avskrivningen i Sverige gjør at en ellers tilsvarende investering blir
mer lønnsom i Sverige sammenlignet med Norge. En gruppe som har
investeringsbehov på begge sider av grensen må inkludere dette i beregningene.



Totalt sett gir de noe dårligere avskrivningsreglene i Norge en konkurranseulempe i
forhold til Sverige, men også i sammenligning med Finland og Danmark (begge
25%).

Mange land i Europa har arveavgift og formuesskatt og så også Norge. Imidlertid har Sverige
avskaffet denne avgiften, når man i Sverige anså at denne skatt påvirket viljen til å investere i
landet. Det er vanskelig å vurdere hvor forskjellen påvirker viljen til å investere i Norge
sammenlignet med f.eks. Sverige, men i komparative termer bør det påvirke.

Olje og vannkraft - viktige påvirkningsfaktorer for norsk skogsnæring
På slutten av 1960-tallet, ble det funnet olje i Nordsjøen i det såkalte Ekofiskfeltet, og oljeindustrien
og inntektene fra den har deretter preget utviklingen av Norge, som har blitt et av de rikeste landene i
verden.
Utviklingen deretter avviker vesentlig fra f.eks. den i Sverige og Finland. Når verden opplevde den
første "oljekrisen" i 1973 i forbindelse med den arabisk-israelske krisen i 1973-1974 som kulminerte
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i oktoberkrigen, ble også Norge rammet, men utviklingen siden da med økte oljepriser har skapt en
oljeboom i Norge.
Sverige ønsket i stedet å komme bort fra oljeavhengighet, som førte til utbygging av fjernvarmenett,
en stor bio-basert energisektor og en større interesse for skogen som råstoffkilde. I Norge var det
naturlig nok ingen slik interesse. Man hadde mye og billig vannkraft som favoriserte oppvarming
med panelovner. Skogen var fortsatt viktig for bønder og skogbrukere, men skogen var ikke i fokus i
samme grad i Norge som den var i Sverige.
Det er vanskelig å komme bort fra forholdet mellom oljeindustriens vekst og suksess i Norge og med
det alt økende kostnadsnivået og den forverrede situasjonen i skogsektoren i Norge. Oljeøkonomien
vil selvfølgelig ikke være for alltid, men Norges olje- og gassreserver er betydelige ( Figur 211) og
nye reserver blir stadig oppdaget. Den sterke norske økonomien, og de høye kostnadene kan dermed
bli permanent for en lengre periode, noe som har betydning for hvordan man skal tenke rundt
skognæringen og dens fremtid i Norge.
Figur 211 - Kull og gassreserver i Norge og sammenligningsland

NORGES FOSSILE FOREKOMSTER ER LANDETS VIKTIGSTE
ENERGIRESSURS
Fra et globalt perspektiv er Norges energireserver små, men de er likevel
av stor betydning for landets økonomi
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Den norske BNP per innbygger har som man kan se i Figur 226 utviklet seg betydelig raskere enn i
sammenligningsland fra midten av 1980-tallet og framover.
Dette har også ført til betydelig høyere kostnadsøkninger ( Figur 212) i den norske skognæringen i
forhold til sammenlignbare konkurrentland med en lavere konkurranseevne som resultat.
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Figur 212 - Utvikling av Producer Price Index (PPI) i Norge og sammenligningsland
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Kostnader i verdikjeden fra stubbe til industri
Skogindustrivirksomhet er i grunn basert på å foredle biomasse fra virke med relativt lav verdi som
er hogget og samlet inn fra store områder og transportert lange avstander til relativt høye kostnader.
Foredling av lavverdig stående skog til høyverdige skogprodukter krever god planlegging, effektiv
avvirkningsorganisasjon, effektive logistikkløsninger, effektiv virkesmåling, en effektiv og
høyteknologisk industri, billig energi og teknisk kunnig personell. Det ferdige produktet blir deretter
transportert - ofte lang vei - til kunden. En konkurransedyktig skogindustri krever bra
transportsystem med gode veier, jernbane- og sjøterminaler. Det må være teknisk utdannet personale
til konkurransedyktige lønnsnivåer, rimelige energipriser og en juridisk infrastruktur som er
konkurransedyktig.
Pöyry kan i denne utredningen ikke dekke alle relevante aspekter av infrastruktur i Norge, men skal
nedenfor se på viktige parameterer og områder i verdikjeden fra stubben til industrien ( Figur 213).
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Figur 213 - Illustrasjon av verdikjeden fra stubbe til industri

VERDIKJEDEN SKOG – FRA STUBBE TILL INDUSTRI
I verdikjeden fra stubbe til industriens er kostnadene høyere i Norge primært
knyttet til hogst, utkjøring og transport - her kan en del gjøres!
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3.7.1 Hogst og utkjøring – fra stubbe til bilvei
Den totale kostnaden for hogst og utkjøring i slutavvirkning er i Norge høyere enn for alle relevante
konkurrentland ( Figur 214). Tynningskostnadene varierer mindre, men dette avhenger i stor grad på
at tynning i Norge tradisjonelt blir utført i relativt grove skoger.

Figur 214 - Hogstkostnad i sluttavvirkning og tynning (Eur/m3fub).
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Dette kan delvis forklares med geografiske forhold, som at veitettheten i Norge er lavere enn i
Sverige og Finland (Tabell 18). Mesteparten av hogsten i Norge skjer dog i sørlige sentrale delene av
Norge, hvor veinettet også er tettere ( Figur 215). Den største ulempen er det bratte terrenget i
Norge, ettersom kostnaden for både hogst og utkjøring stiger betydelig i bratt terreng. I tillegg så blir
terrengtransportavstanden forlenget i bratt terreng, da lassbæreren må kjøre i «serpentiner» langs
skråningene.
Tabell 18 - Veitetthet (m/ha skog) i Norge, Sverige og Finland

(m/ha)

Norge

Sverige

Finland

Alle veier /
total
landareal

7

14

15

Private veier
/ skogsareal

11

14

16

Skogsveier /
skogsareal

5

7

6

Figur 215 - En oversikt på det offentlige veinettet i Norge, Sverige og Finland.
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Pöyry konkluderer likevel at en stor del av kostnadsforskjellene skyldes andre enn faktorer enn
terreng.
Drivstoffkostnadene ( Figur 216) utgjør en stor andel av de totale kostnadene ved hogst. Ifølge
Pöyrys databaser, er andelen ca. 15% (se Figur 217) av de totale avvirkningskostnadene i Norge.
Vennesland m.fl. (2013) rapporterer en lavere andel drivstoffkostnad. Figur 216 nedenfor viser at
Norge har de høyeste drivstoffkostnadene av sammenligningsland. Forskjellene i forhold til Sverige
og Finland er ubetydelig, mens de store skognasjonene har betydelig lavere drivstoffkostnader.
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Figur 216 - Drivstoff og lønnskostnad i Norge og sammenlignende konkurrentand

NB: Merk: Lønnskostnader omfatter pensjons-, forsikrings- og andre indirekte arbeidskostnader

Arbeidskraftkostnaden utgjør den desidert største andelen av avvirkningskostnaden. I Norge er
andelen ifølge Pöyry databaser > 35% ( Figur 217), som er en høyere andel enn f.eks. i Finland.
Arbeidskraftkostnaden ( Figur 216) for maskinoperatører i Norge er også betydelig høyere enn i alle
sammenligningsland inkl. Sverige og Finland. En høy kostnad for største kostnadsposten gir effekt
på det totale kostnadsnivået for avvirkning.

184
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

Figur 217 - Kostnadsfordeling for sluttavvirkning med CTL-metoden (cut-to-length) i
Norge (venstre) och Finland (høyre)
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Et lite konkurransefortrinn for Norge er at den totale veide ( Figur 218) kapitalkostnaden i
skogsektoren er relativt lav sammenlignet med land som Brasil og Russland. Den generelt lave
risikonivået i Norge ( Figur 218) bidrar til dette. Når rentekostnadsandelen av den totale kostnaden
for å avvirke er en liten del av totalen blir fordelen dog liten, spesielt når flere nærliggende land som
Sverige, Finland og Tyskland har like lave kapitalkostnader.

Figur 218 - Veiet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) in % i den norske
skogsektoren og konkurrerende land. Kilde: Pöyry databases
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I tillegg til ovennevnte påvirkekomponenter (topografi, drivstoffkostnader, lønnskostnader og
kapitalkostnader ), er det andre kostnader som også er dyrere i Norge. Dette gjelder selvfølgelig for
støtteaktiviteter som reparasjoner og vedlikehold. De relativt sett små organisasjonene i Norge (
Figur 267) har også ført til at man, etter Pöyrys vurdering, ikke har vært i stand til å sette nok fokus
på kostnadseffektivitet i avvirkningsleddet. Pöyrys vurdering (basert på oppdrag for flere
oppdragsgivere i Norge) er at det finnes store kostnadsreduksjonspotensialer i norsk skogbruk.
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Den kostnadsulempen på 3-4 Eur/m3fub som Norge har avvirkningskostnader gjør for eksempel 1220 Eur/tonn masse som direkte påvirker Norges konkurranseevne.
3.7.2 Veier og transporter i Norge
Transportkostnadene har, i løpet av de siste to årenes krise i norsk skognæring, fått oppmerksomhet i
media og fra lobbyvirksomhet.
Kostnadene for transport av virke, fra bilvei til industri, er også høye i Norge ( Figur 219).
Forskjellene er delvis geografisk- og terrengbetingede ( Figur 215Error! Reference source not
found.) men hovedforklaringen til de høye kostnadene går nok å finne i andre faktorer.

Figur 219 - Global sammenligning av kostnad for biltransport
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Gjennomsnittlig avstand fra bilvei til industri er kortere i Norge enn i Sverige og Finland (med
unntak av massevirke i Sverige). De samlede kostnadene er likevel høyere i Norge enn i
sammenligningslandene, noe som skyldes at kostnaden for å transporte en kubikkmeter virke et gitt
avstand i Norge er høyere enn i sammenligningslandene ( Figur 220).
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Figur 220 - Kostnad for virkestransport (tømmerbil) i Norge, Sverige og Finland
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Man kan dele opp kostnadsfaktorene i dels det som er relatert til lastebilen og kostnadene ved å kjøre
den, og dels i rammevilkår som veistandard og maksimal tillat bruttovekt.
Vi begynner med å se på de lastbils- og førerrelaterte faktorene som påvirker kostnaden for
lastebiltransport. Nøkkelen her er ( Figur 221) lønnskostnader (35% av totale kostnadene),
drivstoffkostnader (22%) og kapitalkostnader (22%). Ovenfor har vi allerede vist at kapitalkostnadene
er lik i Norge og de fleste sammenligningsland. Lønningskostnader samt drivstoffutgifter, er imidlertid
høye i Norge sammenlignet med alle de aktuelle sammenligningsland. Disse forskjellene gir alene en
beregnet kostnadsforskjell mellom Norge og Finland på nivået 5%. Gjør man en sammenligning med
det sørlige USA motiverer forskjellen i lønnskostnadene og drivstoff sammen, i stedet 20% av den
totale virkestransportkostnaden, alt annet likt.
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Figur 221 - Viktigste kostnadskomponentene i lastebilstransport
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Den kostnadskomponent som normalt blir diskutert i Norge, og som man kan påvirke på kort og lang
sikt, er den maksimale vekten for lastebiltransport.
I Norge ble det nylig lovlig å kjøre med opp til 60 tonns maksvekt, som f.eks. Sverige har hatt siden
tidlig på 1990-tallet. Andelen vei som er bygd og klassifisert for denne maksnivået er liten ( Figur
222). Det er spesielt fylkesveiene som skognæringen påpeker har for dårlig standard, hvor bare 8%
(Kjølaas & Skreden 2014) tåler 60 tonn og hele 14% er klassede for lavere totalvekt enn 50 tonn.
Europa- og riksveiene har en bedre standard, men selv der bare 46% klassifiserte til å tåle 60 tonn.
De kommunale veiene i har i snitt enda verre standarder og lavere klassifisering og bare 4% av disse
veiene er åpne for 60 tonn.
Skognæringen mener at dette er et problem som i stor grad kunne bli løst på kort sikt, som de fleste
av veiene inkl. bruer er bygget for å tåle 60 tonn, men man mener at byråkratiet setter kjepper i
hjulene for en rask omklassifisering av vegnettet.
Har det noen betydning hvis veien er vurdert for 60 eller 50 tonn? Ja, forskjellen i transportkostnader
er betydelige. En 60 tonns lastebil kan normalt bære ca 44 m3, mens en 50 tonns lastebil bare kan
laste 33 m3. Underveiskostnaden er dermed per kubikkmeter opp til ca. 33% høyere på 50tonnsklassede veier, sammenlignet med 60 tonns.
Det er innlysende at et problem i denne sammenheng er at det er nok at en vei på hele
transportdistansen har en lavere tillat maksvekt, for at man blir tvunget til å kjøre med lavere vekt og
høyere kostnader hele veien.
Til sammenligning har nå Finland og Sverige besluttet å heve den maksimale vekten for
virkestransport til 74 og 76 tonn, noe som vil redusere kostnadene betydelig. Avgjørelsene er nå i en
implementeringsfase i disse land, liksom 60-tonnsbeslutningen er i Norge.
I Norge er også en stor del av veinettet hastighetsbegrenset til hastighetsnivåer som sjelden
forekommer i Sverige, Finland og andre land. Dette er ofte på grunn av bratt terreng eller veier som
går gjennom tettsteder. De lavere hastighetene påvirker kostnadsnivået, da alle
kostnadskomponenter, unntatt drivstoffkostnadene, vil øke med lavere transporthastighet.
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Figur 222 - Fordeling av fylkesveinettet på totalvektsklasser (fra Kjölaas & Skreden
2014)

Den norske skogindustrien har dermed en stor ulempe sammenlignet med f.eks. Sverige og Finland,
hva gjelder transport fra bilvei til industri. Mindre omtalt er at også transporten av det ferdige
produktet, som skal gå til kunde eller ut på eksportmarkedet, også rammes av økte kostnader for
lastebiltransport.
I eksempelet nedenfor ( Figur 223) sammenlignes de totale logistikkostnadene (inkl. kostnader for
tømmertransport til sagbruk) for trelast levert fra sagbruk i Sørøst-Norge (Larvik) til Oslo (case 1)
med case 2 og 3 hvor hypotetiske lignende transporter vil bli gjort i Sverige eller Finland. De totale
kostnadene er mye høyere i Norge. En del av dette kan skyldes høyere kostnad fra veikant til
industri, men store deler av total logistikkostnade oppstår i logistikkjeden fra sag til marked.
Forskjellen er omtrent 10 Euro per m3 av trelast eller omtrent 5% av priset på det ferdige produktet.
Prisforskjellen er ødeleggende for en bransje der lønnsomheten sjelden er større enn denne
kostnadsforskjellen.
Det har også blitt analysert to cases der trelast blir transportert fra sørvestlige Sverige til Oslo (case 4
og 5). Her ser vi at den totale logistikkostnaden for et sagbruk i Sverige for å levere trelast fritt Oslo
er på nivå med det lokale norske sagbruket. De norske sagbrukene har dermed begrenset logistisk
fordel av sin nærhet til markedet.
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Figur 223 - Logistikkostnader for et sagbruk
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En merknad er at; bomavgiftene synes ikke å påvirke de totale kostnadene betydelig.
Øvrige skatter og avgifter er lik i Norge, Sverige og Finland, selv om små forskjeller forekommer.
Disse er imidlertid ubetydelige.

3.7.3 Sjøterminaler og sjøtransporter
Når det kommer til havner og sjøtransport, har Norge i utgangspunktet store fordeler fremfor
konkurrentland Sverige og Finland.
De relativt korte transportavstanden til kundene på kontinentet gir i seg selv lavere
transportkostnader. I Norge har man i stort sett isfrie havner som gir et betydelig konkurransefortrinn
over landene rundt Østersjøen.
Når det såkalte Svoveldirektivet blir innført (SECA), med strengere regler i 2015, kommer en
svovelhold i skipdrivstoff på maksimalt 0,1% bli tillatt. Alternativt skal utslippene fra skipene bli
renset. I og med dette vil kostnadene øke direkt beroende på hvor lang sjøtransport som trengs for å
komme til markedet. De nye direktivene innebærer ulemper for Norges skogindustri (med unntak av
industrien i Midt-Norge) ved global handel, men blir et konkurransefortrinn sammenlignet med
Sverige, Finland og Baltikum. For skogindustrien i Midt-Norge vil svoveldirektivet gi et
konkurransefortrinn for produktene som selges utenfor SECA-området.
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Figur 224 - Nye grenser for svovelinnhold i marine drivstoff i SECA (Sulphur
Emission Control Area) påvirker handelen til, fra og innen Europa
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De faste havne- og vareavgiftene er konkurransedyktige i Norge, men høye lønns- og
drivstoffkostnader fører til høye varehåndteringskostnader. Samlet kostnad ved havn ligner i Norge,
Sverige og Finland.
Figur 225 - Sammenligning av havnekostnader
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Deler av skogindustrien, og særlig den som representerer skogeiere, peker på at i den nye
markedssituasjonen, når Norge nå eksporterer store mengder rundvirke ( Figur 244), er det mangel
på havne- og kaikapasitet for virke. Landbruks- og matdepartementet gir nå også støtte for
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opprusting og bygging av nye kaier og virkessjøterminaler. Fra skogbrukets side ser man dette som
en nødvendighet på kort sikt for å opprettholde skogbruket i en periode da skogindustrien ikke er
konkurransedyktig avseende kjøp av norsk virke, selv om dette skaper et kostnadspress for den
eksisterende industrien, som i Pøyrys intervjuer sto mer nølende til investeringer i utvidet
havnekapasitet.

3.7.4 Jernbanetransporter
Angående jernbanetransport blir det påpekt fra skogindustrien på mangler i terminal- og
transportkapasitet på visse ruter. Betydelige mengder virke transporteres nå med tog til industrier
hovedsakelig i sentrale og sørlige Sverige. Kapasitetsspørsmålene er her viktige, men ser ut til å bli
håndterte av de involverte parter.
Transportkostnadene av virke fra områder langt nord for Oslofjorden er høye og her snakker man nå
om økonomiske nullsoner, som effektivt minsker aktiviteten i transportmessig fjerntliggende
områder. Her er det selvfølgelig viktig at, først og fremst i de sørlige delene av Norge, skape nordsør rutemuligheter for transport av tømmer for at med togenes betydelig lavere underveiskostnad (ca.
1/10 del av kostnadene per tonnkm med lastebil) få ned den totale kostnadsbasen og gjenskape
rotnettoen for skogeiere i avsidesliggende områder. Pöyry har ikke utrett saken nærmere.

3.8

Viktige kostnadsfaktorer i Norge sammenlignet med andre land

3.8.1 Makroøkonomiske forhold
Det er allment kjent at Norge er blant de rikeste land i verden. BNP per innbygger var i 2013 på
nivået 100.000 US $, noe som er langt over skogindustrielle konkurrentland. Arbeidsledigheten
(3,5%) er også lavest blant sammenligningsland (Tabell 19). Lav arbeidsledighet kombinert med en
veldig sterk økonomi har vært til skade for den norske skognæringen, da arbeidskraftskostnaden har
kommet å bli blant de høyeste i verden ( Figur 235) men også at en stor lønnsspredning skaper
vanskeligheter med å beholde og rekruttere arbeidstakere til den relative lavlønnete skogbransjen.
Tabell 19 - Noen makroøkonomiske indikatorer for Norge i forhold til skogindustriens
viktige konkurrentland

GDP/capita 2013
(1000 USD) (a)
GDP PPP (1 000
USD) 2013 (a)
Arbeidsløshet, % av
total arbeidsstyrke
Befolkning, million
(a)
Damoradan Country
Risk Premium
(rating) %
CPI 2013 (b)
CPI, landrangering
(av 175) (b)

Norge

Sverige

Finland

USA

Tyskland

Brasil

Canada

Russland

100

58

47

53

45

11

52

15

55

41

36

53

40

12

43

18

3,5

8,0

8,1

7,4

5,3

5,4

7,1

5,5

5,1

9,6

5,5

316,4

80,8

198,3

35,1

142,9

0

0

0

0

0

2,85

0

2,4

86

89

89

73

78

42

81

28

5

3

3

19

12

72

9

127

(a) Kilde: IMF
(b) Corruption Perceptions Index, Transparency international.
100 = highly clean 0 = highly corrupt
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Den raske utviklingen av både BNP per innbygger ( Figur 226) og PPP (Purchasing Power Parity Figur 227) har ført til at Norge har blitt et høykostland. Disse høye kostnadene gjenspeiles også for
kostnadene på de produkter som skogindustrien produserer, noe som skaper problemer i en
eksportrettet virksomhet. Man får rett og slett mindre for det man betaler for i et høykostland, og det
gjelder også arbeidstid og -innsats.
Figur 226 - Utvikling av BNP/innbygger i forskjellige sammenligningsland
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Figur 227 - Purchasing power parity (PPP) i et antall skogindustrielle
konkurrentland
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VALUTAKURSER
Valutakursene er avgjørende for en eksportrettet industri med innsatsvarer (virke, transport fra
stubbe til utskipninghavn, strøm og arbeidskraft) som kommer nesten utelukkende fra det egne land
og med kunder i stor sett utelukkende i utlandet. Råvarer blir betalt i lokal valuta og produktene i en
utenlandsk valuta. Hvis innenlandsk valuta styrker seg mot den utenlandske blir
produksjonskostnaden fortsatt den samme, men betalingen vil være mindre verdt i det egne landet.
På den andre siden, vil en svekkelse av egen valuta ha en positiv innvirkning på industriens
konkurranseevne mot utlandet.
Treforedlingsindustrien har tradisjonelt brukt US$ som valuta i handel med kunder. I trelastbransjen
er normalt innkjøpslandets valuta brukt, noe som gjør at euroen er viktig for sagbrukene.
NOK/US$
Den norske kronen (NOK) målt mot US$ har i de siste 5 årene, i stort sett variert innenfor en 10%
intervall. Sommeren 2011 var den norske kronen ca. 13% sterkere enn i dag og litt forenklet (utviklet
under kostnadssammenligningene nedenfor) betyr dette ca. 10% lavere utbetaling i lokal valuta
(NOK). Effekten av dollarkursens endringer har ekstra stor betydning i treforedlingsindustrien.
Figur 228 - Valutakurs (NOK/US$), kvartalsvise gjennomsnitt
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NOK/EUR
Også euroen har svinget i forhold til norsk krone. For fem år siden var den norske kronen svak, men
ble styrket betydelig mot euro ved den europeiske gjeldskrisen. I 2012 var kronen sterk, som påvirket
skogindustrien og skogbruket negativt. I løpet av det siste halvannet året har kronen atter igjen blitt
svekket, som gjør det lettere for eksportavhengig industri og samtidig åpner for bedre muligheter til å
eksportere rundvirke til Europa.

194
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

Figur 229 - Valutakurs (NOK/EUR), kvartalsvise gjennomsnitt
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NOK/SEK
Den norske kronen har de siste fem årene blitt svekket mot den svenske kronen, med om lag 10%.
Svekkelsen innebærer bl.a. at norsk trelast styrker sin posisjon mot trelast importert fra Sverige.
Samtidig blir rundvirke fra Norge billigere å importere for den svenske skogindustrien, noe som har
bidratt til å øke virkesstrømmene fra Norge til Sverige.
Figur 230 - Valutakurs (NOK/SEK), kvartalsvise gjennomsnitt.
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3.8.2 Energikostnader
Norge er et av landene i verden som produserer mest vannkraft ( Figur 232). Dette har vært en
viktig komponent i utviklingen av den norske strømintensive industrien, inkluderende deler av norsk
skogsindustri.
Dette har imidlertid endret seg og fordelen Norge hadde tidligere gjelder ikke lenger i forhold til
f.eks. Finland og Sverige ( Figur 231).
Strømspot-prisene i Norge var noe lavere enn i Sverge (ca. 3 prosent) i 2013. Jevnt over er det små
strømprisforskjeller mellom Norge, Sverige og Finland, på grunn av tett integrasjon mellom
markedene og fravær av flaskehalser på overføringsforbindelsene. Norske strømkunders
kraftprisandel på 79 prosent av hele strømkostnaden er omtrent likt som i Finland (78 prosent),
lavere enn Sverige (90 prosent) og høyere enn Tyskland (70 prosent). Nettleien for kraftintensiv
industri (KII) er vesentlig lavere enn for vanlige sluttbrukere, dette er grunnet i den tjeneste KII
utfører for nettet gjennom en høy og stabil forbruksprofil, og er likt i praksis i Norden. Nettavgiften
for KII i Norge ligger på 9 til 29 prosent av nettavgiften som gjelder for de ulike næringskategorier
(Kilde: SSB, 2013 og NVE ( Nettleiestatistikk næringskunder)).
Videre har Norge og Sverige en markedsbasert støtteordning for ny fornybar kraftproduksjon – det
såkalte elsertifikatmarkedet. Selskaper som er kvalifisert som "kraftintensive bedrifter" er unntatt fra
kjøpsforpliktelser for sertifikater for strøm som brukes i deres produksjonsprosesser.
KII i Norge opplever høyere nettavgifter og høyere gebyrer for balansetjenester enn tilsvarende
industri i nabolandene Sverge, Finland og Tyskland. Videre har Norge ikke skatterefusjon som vil
gjelde for KII, allikevel er skattenivået for KII i Norge på grunn av redusert elavgift veldig lavt i
sammenligning med Finland, Sverge og Tyskland. Som resultat er prisen i Finland 2.4 %, Sverge
16.8 % og Tyskland 14.8 % lavere enn i Norge.

Figur 231 - Strømprisformulering for kraftintensiv industri (KII) i Norge, Finland,
Sverge og Tyskland (2013)
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I en sammenligning mellom de konkurrerende landenes strømpriser 2Q 2014 ( Figur 233) har de
nordiske land inkl. Norge fortsatt relativt lave strømpriser. Mange faktorer påvirker prisene på
innkjøpt energi. Også nasjonal beskatning og nasjonal strømproduksjonskapasitet (f.eks. andel av
kjernekraft, vannkraft, etc.) er av stor innflytelse på de lokale strømprisene.

Figur 232 - Produksjon av fornybar strøm (totalt og per innbygger) I Norge og
sammenligningsland

Thousands
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Norden og Russland har de laveste strømprisene blant de europeiske land. Sverige har litt
lavere strømpris enn Finland på grunn av lavere spotpris og beskatning. Quebec og British
Columbia i Canada, State of Washington, USA og Norge har relativt høy andel vannkraft som
fører til lave strømpriser på grunn av relativt billige produksjonskostnader.
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Figur 233 - Elpriser for storforbrukende industri i ulika sammenligningsland Q2
2014
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3.9

Arbeidskraftskostnader og humankapitalet i Norge
Det finnes flere skogutdannelser på ulike nivåer i Norge - universiteter, høyskoler, fagskoler og
videreutdanning. Spekteret av utdanninger, fra flerårige masterstudier og Pd.D.-studier til
korttidskurser, forsyner hele verdikjeden i skognæringen med ekspertise. Det kompetanseområdet
som kanskje ser ut til å være litt svakere er skoginnrettet industriell- og markedsøkonomi, som ingen
av de eksisterende utdanningene helt dekker. De ulike institusjonene og deres utdanningsnivåer er
beskrevet i det følgende kapitlet.
Til tross for det brede spektret av utdanninger, har interessen for skogutdanning imidlertid vært svak
de siste årene. Antallet studenter er lavt, så initiativet Velg Skog (www.velgskog.no/) har blitt satt i
gang for å øke forståelsen og interessen for skogsektoren. Et redusert antall studenter over lengre tid
utgjør en trussel for skogindustrien, da det kan bli vanskelig å finne arbeidstakere med riktig
kompetanse.
Interessen for skogindustrien har falt til fordel for andre bransjer, som olje- og gassindustrien etc.,
som er ansett som mer attraktive som fremtidsindustri, og der lønningene også er høyere ( Figur
236).

3.9.1 Universitet
NMBU
Norges Miljø og Biovitenskapelige University (NMBU) er hoveduniversitetets for skogsfolk.
Institutt for naturforvaltning har tre bachelor (B.Sc.) programmer og fem master (M.Sc.) program
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som fokuserer på skogbruk og skogindustri. Bachelorstudiene har spesialiseringer på fornybar
energi, skogfag, økologi og naturforvaltning. På masternivå er spesialiseringene fornybar energi,
naturbasert turisme, naturforvaltning, skogfag og økologi. På NMBU er det også en
skogvitenskapelig yrkesutdannelse kalt forstkandidat.
Studenter fra disse utdanningene får en bred profil i energi, skogbruk, Økologi, tre-teknologi og
ressursøkonomi, avhengig av valg av spesialisering. Men hva synes å mangle er utdannelser mer
fokusert på produksjonsøkonomi og markedsøkonomi.
Skogfag er den viktigste skogindustrielle linjen med ca. 20-30 avgangsstudenter. Dette tallet har gått
ned i løpet av årene. Figur 234 viser hvordan opptaket til bachelor i Skogfag gått ned i løpet av
årene fram til 2009. De siste årene har antall søkere til Skogfag økt igjen.

Figur 234 - Opptak til B.Sc. i Skogfag ved NMBU (Skog og Landskap, 2014)

På institutt for naturforvaltning er det to forskergrupper som fokuserer på skogbruk og skogindustri;
Skogfag og Skogregistrering- og overvåking. Totalt er det ca 40 forskere i disse gruppene og ca 20
Ph.D. studenter.
NTNU
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har også fokus på skogindustri. Dette er et
teknisk universitet som utdanner prosessingeniører til treforedlingsindustrien. Institutt for Kjemisk
Prosessteknologi har både master (M.Sc.) og Ph.D. studenter, med fokus på fiberteknologi og
bioraffinerering.
Universitetet har akkurat nå ikke noen studenter med spesialisering på treforedlingsindustrien. Denne
spesialiseringen har sterk konkurranse fra spesialiseringer på bioraffinering og biomaterialer som
anses å være mer i tiden.
Gruppen «the biorefinery and fibre technology group» er en forskningsgruppe som er spesielt
fokusert på treforedlingsindustrien. De jobber også tett med PFI, et datterselskap til Innventia.
Foreløpig er det to forskere og en Ph.D. student i gruppen.
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3.9.2 Høyskoler
HØGSKOLEN I HEDMARK – EVENSTAD
Høgskolen i Hedmark er den eneste institusjonen som har en treårig bachelorutdannelse, unntatt
NMBU. Opplæringen fokuserer på skogdrift, som omfatter emner som skogbruk, økologi,
bedriftsøkonomi, avvirkningsteknikk, logistikk, bioenergi og trebaserte produkter. Bortsett fra
bachelorutdannelse, har universitetet et ettårig grunnkurs som inkluderer skogkultur, økonomi,
trebaserte produkter, avvirkningsteknikk, logistikk og bioenergi.
Høyskolen har også noe forskning med fokus på bærekraftig bruk av skogøkosystemer og på
beiteskader.
3.9.3 Fagskoler
BYGGSKOLEN
Byggskolen (tidligere Trelastskole) utdanner studenter til trelast- og byggesektorene. Det er en
lærlingsbasert fagopplæring med en- til toårige studier. Fag som tas opp inkluderer bl.a. logistikk,
faststoffmekanikk, kvalitetssortering, tørking, høvling, matematikk og økonomi. Skolen samarbeider
også med Karlstad Technology Center i Sverige for å utveksle kunnskap og internasjonal erfaring.
Byggskolen er en del av Norsk Treteknisk Institutt (NTI) som er en uavhengig
forskningsorganisasjon eid av ca. 130 medlemmer og har både forskning, rådgivning og
kursvirksomhet.
SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE - SØNSTERUD
Solør Videregående Skole er en fagskole som utdanner skogentreprenører og maskinoperatører.
Solør har en toårig utdanning, som fortsetter med en toårs lærlingtid for å få fagbrev som
skogsoperatør. Studiene omfatter, bl.a. maskinkjøring, natur og miljøkunnskap, helse og sikkerhet,
kundeservice og data. Foreløpig har utdannelsen 12 elever, noe som er en nedgang fra tidligere år.
MOSJØEN VIDAREGÅENDE SKOLE
Mosjøen Vidaregående Skole er en fagskole for opplæring av skogsentreprenører, og generell
studiekompetanse for studier på universitetsnivå. Elevene kan fortsette som lærlinger og ta fagbrev.
Linjene ved skolen er: "Drift og vedlikehold", "Skogskjøtsel, utmark og bedrift", "Prosjekt til
fordypning" og "Skogsoperatør”.
KONGSBERG VIDAREGÅENDE SKOLE - SAGGRENDA
Kongsberg Vidaregående Skole utdanner skogsentreprenører og –maskinførere, og gir generell
studiekompetanse for studier på universitetsnivå.
KVS BYGLAND
KVS Bygland utdanner skogsentreprenører og –maskinførere, og gir generell studiekompetanse for
studier på universitetsnivå.
MÆRE LANDBRUKSSKOLE
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Mære Landbruksskole utdanner skogsentreprenører
studiekompetanse for studier på universitetsnivå.

og

–maskinførere,

og

gir

generell

SØVE VIDAREGÅENDE SKOLE
Søve Vidaregående Skole utdanner skogsentreprenører og –maskinførere, og gir generell
studiekompetanse for studier på universitetsnivå.
VALLE VIDAREGÅENDE SKOLE
Vallen Vidaregående Skole utdanner skogsentreprenører og –maskinførere, og gir generell
studiekompetanse for studier på universitetsnivå.
VOSS JORDBRUKSSKULLE
Voss Jordbrukskulle utdanner skogsentreprenører
studiekompetanse for studier på universitetsnivå.

og

–maskinførere,

og

gir

generell

3.9.4 Videreutdannelse
TRETEKNISK INSTITUTT
Norsk Treteknisk Institutt (NTI) har kortere kurs for ansatte innenfor trelast- og byggesektorene.
Kursene fokuserer bl.a. på faststoffmekanikk, treteknologi, tørking, fuktighet, høvling og
fingerskjøting.
NTI er en uavhengig forskningsorganisasjon eid av ca 130 medlemmer som har både forskning,
rådgivning og kurs.
SKOGKURS
Skogkurs (Skogbrukets Kursinstitutt) har generelle skogskurser og videreutdanning for
entreprenører, maskinførere, skogeiere, skoler, etc. Kursene er som regel korte og fokuserte på
skjøtsel og drift. Organisasjonen er et initiativ fra Det norske Skogselskap og støttes av en rekke
skogselskaper, skogeierforeninger og andre organisasjoner.
Skogkurs har hatt et samarbeid med det svenske SkogForsk i et prosjekt kalt RECO (Rational
Efficient Cost Optimization), som trener skogmaskinoperatører i drivstoffeffektiv, økonomisk og
produktiv hogst.
3.9.5 Gapanalyse
Norge har en rekke utdannelser som gir kompetanse langs verdikjeden i skogsektoren, fra skog til
industri. Det finnes utdannelser mot skogen, sagbrukene og treforedlingsindustrien. Det er alt fra
grunnleggende yrkesutdannelser og kortere videreutdannelsekurser til flerårig M.Sc. og PhD studier.
Både biologi, teknologi og grunnleggende økonomi er inkludert i studiene i ulike grader. Totalt er
det to universiteter, en høyskole og åtte videregående skoler som dekker skogfag.
Ved gjennomgangen synes imidlertid visse komponenter langs verdikjeden å mangle eller er mindre
fremtredende. Det synes ikke å finnes noen dedikert skog og skogindustriell økonomisk utdanning
som fokuserer på skogindustriens markeder og sluttprodukter. Økonomien i de ulike utdanningene er
primært fokusert på ressursøkonomi og til en viss del på driftsøkonomi i skogen (selv om Pöyry ser
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svakheter i det praktiske skogbruk på dette området). Det kan være at en viktig del av verdikjeden,
dvs. sluttproduktenes økonomi og markeder, er for lite i fokus i utdanningene.
Utdanningen av prosessingeniører som er fokuserte på treforedlingsindustri har også møtt
konkurranse fra andre næringer, og det er derfor svært få studenter som velger denne utdanning.
Dette kan bli et problem i fremtiden, hvis de norske treforedlingsfabrikkene ikke bruker arbeidskraft
fra utlandet for å overleve.
Selv fra arbeidsmarkedssynspunkt har skogindustrien lav status. Lønnene er lave i forhold til andre
bransjer i Norge, som gjør andre næringer mer attraktive.
Samlet sett indikerer det ovenfor nevnte, at det kan oppstå en fremtidig kompetansebrist i deler av
skognæringens verdikjede.

3.10 Arbeidskraftskostnader
Arbeidskraftkostnadene er høye i Norge sammenlignet med relevante konkurrentland. I et eksempel
nedenfor ( Figur 235Error! Reference source not found.) vises hvordan de totale lønnskostnadene
i Norge er blant de verdensledende i papirindustrien. Dette gjør naturligvis at Norge, for å kunne
konkurrere på like vilkår med omverdenen, må være mer effektiv, ha færre ansatte, og ha en lenger
dreven automatisering. De landene man konkurrerer med er imidlertid land som (med noen unntak)
er kjente for effektiv drift og godt utdannet personell, noe som gjør det vanskelig å kompensere for et
høyt kostnadsnivå.
I neste figur ( Figur 236) vises hvordan den norske skognæringen også er under press i Norge, med
en betydelig lønnsspredning der olje- og gassindustrien er ledende. Dette skaper problemer for
skogindustrien å rekruttere ansatte og bidrar til en betydelig lønnsglidning for å beholde dyktige
medarbeidere. Dette bidrar kontinuerlig til at kostnadsnivået i hele produksjonskjeden fra skog til
kunde er høy, noe som rammer den norske globalt konkurranseutsatte skogindustrien.
I et land med så store lønnsforskjeller, kan det også være vanskelig fra regjeringen å motivere at
arbeidskraft fortsetter å virke i skognæringen (en lavinntektsbransje) da arbeidskraften i stedet kan få
jobb f.eks. i oljebransjen, noe som gir økte privatinntekter og økte skatteinntekter. Den langsiktige
bærekraftige industrien kan bli rammet av kortsiktige økonomiske hensyn.
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Figur 235 - Personalkostnader inkl. lønnskostnader i papirindustrien i Norge resp. et
antall konkurrentland
Personalkostnad* Eur/anställd, år i papirindustrien
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*) Arbeidsgivernes totale kostnader inkludert lønn, frynsegoder og arbeidsgiveravgift.

Kilde: Pöyrys databaser

Figur 236 - Lønnsnivåer i ulike industrisektorer i Norge og Sverige
Gjennomsnittlige lønnsnivåer NOK/år
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Kilder: SSB, SCB, lönestatistik.se, OECD
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Kostnadsforskjellene er forsterket av at den gjennomsnittlige norske arbeidstaker jobber færre timer
per år enn svenske og finske. Årsakene til dette er vanskelig å analysere, men 7,5 timer arbeidstid per
dag i Norge (sammenlignet med 8 i Sverige) og 3 dagers egenmelding (uten kvalifiserende) bidrar
trolig til de lavere tallene.
Figur 237 - En sammenligning på antall arbeidede timer per år for en
gjennomsnittlig sysselsatt i Norge, Sverige og Finland
Faktisk antall arbeidede timer per sysselsatt og år, gjennomsnitt alle sektorer
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Kilde: OECD

3.11 Norsk skogindustri og dets utvikling i løpet av de siste 10 årene.
3.11.1 Treforedlingsindustriens utvikling
Konkurranseevne har falt betydelig for norsk skogindustri i løpet av de siste 10 årene, særlig på
treforedlingssiden. På ti år har produksjon av papirmasse i Norge blitt redusert fra > 2,5 millioner
tonn til < 1,5 millioner tonn årlig ( Figur 238). Nedgangen er dramatisk og bortfallet av Södra Tofte
i 2013 betyr at kapasiteten i dag er enda lavere enn i 2013.
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Figur 238 - Utvikling av masseproduktsjon i Norge i løpet av ti år

Norske Skogs industrier er de største gjenværende med en produksjonskapasitet på sammenlagt > 1
million tonn ( Figur 239). Norske Skog er også den klart største virkesforbrukeren i Norge med om
lag 2,5 millioner m3fub årlig, det meste består av jomfruelige fibre (ikke returfibre).
Figur 239 - Norges treforedlingsindustri innenfor papir- og masseproduksjon består

av relativt små enheter
Industristruktur papir & masse i Norge (2013)
– Kapasitet (milll Ton per år) fordelt på produktgruppe
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Figur 240 - Forbruk av jomfruelig fiber i norsk masseindustri
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Som disse industriene opererer i sensitive segmenter (avispapir og trykk- og skrivepapir) risikerer
den negative utviklingen i treforedlingsindustrien å fortsette. Mye avhenger av hvordan kostnadene
for den norske industrien vil utvikle seg i forhold til konkurrentland. Mer om dette i kapitel 3.12.
3.11.2 Trelastindustriens utvikling
Trelastindustrien er ikke i samme grad rammet av nedleggelser. I denne sektoren har det vært en
normal, men treg strukturrasjonalisering, men total produksjon har vært på et konstant nivå over tid (
Figur 241), siden tidlig på 1990-tallet.
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Figur 241 - Produksjonen av trelast i Norge siden slutten av 1990-talet
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Kilde: Pöyrys databaser

Konkurransen fra Sverige har blitt stadig sterkere. Import av trelast har økt over tid, og var i 2012
om lag 1 million kubikkmeter trelast (m3sv). Dette motsvarer 35-40% av norsk forbruk av trelast. I
forhold til størrelsen på land og i perspektiv av en betydelig innenlandsk produksjon, er importen av
trelast høy. Sverige er det mest dominerende eksportlandet ( Figur 242). Til dette må det sies at
Norge også har en eksport på ca. 0,5 millioner m3sv.
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Figur 242 - Import (brutto) av trelast til Norge
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Nærhet til markedet og en gunstig valutakurs har bidratt til de svenske sagbrukenes eksportøkning til
Norge. Svenske sagbruk er konkurransedyktige i deler av det norske markedet, i stor grad på grunn
av større og mer effektive produksjonsanlegg (se Figur 243) med lavere produksjonskostnader,
kombinert med den relativt lave logistikkostnaden for transport til Norge (se f.eks. Figur 223).
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Figur 243 - Industristruktur sagbruk og relativ kapasiteter i Norge resp. Sverige 2012
Norge

Sverige

Med en betydelig svakere norsk krone i løpet av 2013 og 2014 kan intern produksjon få forholdsvis
bedre konkurranseevne, som delvis lettet situasjonen for de norske sagbrukene. Dette har ført til at
både massevirke og tømmer relativt sett har fått lavere kostnader i Norge, som fører til en økt eksport
av massevirke, men også en kraftig økt sagtømmereksport til Sverige ( Figur 244). Dette hever
prisene på sagtømmer i Norge og forringer ytterligere konkurranseevnen til de norske sagbrukene.
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Figur 244 - Eksport og importen av rundvirke og sagbrukenes biprodukter (flis og
spon) har svingt fra nettoimport till nettoeksport
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Toftes nedleggelse skaper også andre problemer for de norske sagbrukene. Biprodukter fra
sagbrukene som Tofte tidligere kjøpt (utlegg, flis og sagspon) må nå finne andre markeder og til
lavere priser.
Sagbrukene har håndtert problemet med minsket etterspørsel av biprodukter på forskjellige måter.
De prøver å øke sagutbyttet fra sagtømmerstokkene for å produsere mindre biprodukter, de
eksporterer mer flis (mesteparten til Sverige) og en større andel går til energiformål inkl. smelteverk.
Totalt sett fungerer det, men resulterer i lavere inntekter for sagbrukene og med færre
salgsmuligheter blir de mer sårbare. Følgende to Figurer ( Figur 245 og Figur 246) illustrerer hva
som skjedd mellom 2012 og 2013.
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Figur 245 - Utnyttelsen av sagtømmer i Norge respektive Sverige 2012
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Figur 246 - Utnyttelsen av sågtømmer i Norge respektive Sverige 2013
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3.11.3 Virkesprisenes utvikling
Prisen på sagtømmer gran i Norge har i lang tid ( Figur 247) holdt seg i midten av den serie, som
består av grantømmerprisene i et antall valgte sammenligningsland (NW Russland, S Finland, S
Sverige, Latvia). Men i løpet av de siste to årene, har prisene i Euro per kubikkmeter i Norge minsket
i sammenligning med de andre landene. Dette kan i stor grad forklares med en svakere krone ( Figur
229).
Figur 247 - Utvikling av prisen i Euro per m3fub på sagtømmer gran i Norge og

sammenligningsland. Kravtalsvise nominelle priser
EUR/m3fub skurtömmer gran vid industri (kvartalsvisa priser)
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Kilde: Pöyrys databaser.

Prisutviklingen på massevirke gran ( Figur 248 - Utvikling av priset i Euro per m3fub for
massevirke gran i Norge och sammenligningsland. Kvartalsvise nominelle priser ) er
annerledes enn den for sagtømmer gran, da Norge i lang tid vært blant de prisledende landene i
verden for massevirke for mekanisk treforedling. Med nedleggingen av Norske Skogs papirfabrikk
Follum ved årsskiftet 2011/2012 og påfølgende nedleggelse av Södra Tofte i august 2013 har prisene
på massevirke i Norge blitt redusert med ca.15 Euro per kubikkmeter over en toårsperiode.
Mesteparten av prisnedgangen er lett å forklare med at den regionale etterspørselen etter massevirke
gran (så vel som etterspørselen etter furu) har falt betydelig. Men svekkelsen av den norske kronen
står også for en del (maks 5 Euro).
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Figur 248 - Utvikling av priset i Euro per m3fub for massevirke gran i Norge och

sammenligningsland. Kvartalsvise nominelle priser
Pris (Eur/m3fub) massevirke gran vid industri (kvartalsvis)
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Kilde: Pöyrys databaser.

Utviklingen av massevirkeprisene for bartre ( Figur 249) har vært enda mer dramatisk, men også
mer langvarig. I begynnelsen av 2000-tallet var det norske massevirkepriset for bartre i Euro per
kubikkmeter det høyeste i verden, andre land har deretter passert Norge. Vi ser også at prisnivåene i
de to siste årene minsket dramatisk i samsvar med utviklingen av massevirke gran.
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Figur 249 - Utvikling av priset i Euro per m3fub for massavirke bartre i Norge och
sammenligningsland. Kvartalsvise nominelle priser
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3.12 Kostnadssammenligninger – skogindustri i Norge og noen
konkurrentland
For å skape grunnlag for strategiske beslutninger om i hvilken retning man bør utvikle norsk
skogindustri, har Pöyry gjort beregninger der eksisterende eller ny generisk norsk skogindustri i
ulike skogindustrisektorer blir sammenlignet med relevant konkurransedyktig industri i Europa og
globalt. Beregningene er basert på modellerte fabrikker med modellerte kostnader og inntekter, som
kan avvike fra virkeligheten.
3.12.1 Masseindustrien
Södra Tofte var et BSKP bruk (bleached Softwood Kraft Pulp eller bartre sulfatmasse), som ble lagt
ned i 2013. Norge har i dag ingen produksjon av sulfatmasse, men det er allikevel interessant å
modellere hvilket kostnadsnivå et slikt bruk skulle kunne produsere masse for.
Pöyry har analysert et antall forskjellige eksempler. Vi velger her å presentere et eksempel som
illustrerer hvilket kostnadsnivå et nytt BSKP-bruk skulle kunne ha i Norge, og sammenligner dette
med eksisterende europeiske bruk.
Eksempelet er basert på modellering av de europeiske fabrikkene og modellering av en ny generisk
BSKP-bruk nordvest for Oslo, det vil si i midt i et område med store virkestilganger.
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Beregningene er gjort for desember 2013, med da gjeldende kostnader på innsatsfaktorer og tjenester. Investeringskostnaden for en ny BSKP bruk antas forenklet å være 1 milliard Euro med en
estimert avskrivningstid på 25 år, og en WACC (weighted average cost of capita) på 9 % nivå.
Valutakurser:
o
o

Basiskalkylen er 8.41 NOK/EUR samt 6.14 NOK/US$.
Alternativet med en 10 % sterkere norsk valuta har valutakursene 7.57 NOK/EUR samt 5.53
NOK/US$

Resultatet av beregningene ( Figur 250) viser at det ville være svært vanskelig å bygge en ny
bartreindustri i Norge med dagens kostnadsforhold. Selv om kostnadene for massevirke i Euro/m 3
har sunket betraktelig i løpet av de siste to årene, er den totale kostnaden inkl. kapitalkostnader for
høye til å være konkurransedyktig i massemarkedet.
En ny norsk produsent får en ulempe av høye kapitalkostnader for den opprinnelige investeringen.
Men en normalt sterk NOK, vil investeringer i Norge bli mindre lønnsomme.
Hva gjelder kostnad levert ARA-markedet er i dette tilfellet den finske produsenten mest
kostnadseffektiv av de eksisterende fabrikksenhetene. Men en ny potensiell norsk produsent ville ha
enda lavere produksjonskostnader, med ca. 20 euro/tonn, delvis med hjelp av at man i en ny
energieffektiv fabrikk kan få inntekter fra strømsalg.
En tanke som ikke går at se bort fra er at hvis Tofte hadde vært igjen som massefabrikk, hadde
fabrikken i den nå rådende situasjon med lavere virkeskostnader sannsynligvis vært
konkurransedyktig og ev. lønnsom. Samtidig er en del av prisreduksjonene på massevirke i Norge en
effekt av Toftenedleggelsen og derfor er virkespriskostnadene i denne beregningen undervurdert, da
etabellring av en ny massefabrikk vil øke virkespriset betydelig.
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Figur 250 - Konkurranseevne – BSKP-fabrikk – inkluderende kapitalkostnader
Sammenligning mellom eksisterende europeiske bruk og et generiskt nybygget norskt
bruk. Norge +10 % simulerar en NOK som er 10 % sterkere enn i dag
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I denne typen av analyser beregner Pöyry vanligvis også maksimal betalingsevne for virket, gitt
gjeldende priser på masse og alle kostnadskomponenter og forutsatt at inntekter minus kostnader skal
være positiv. Med denne beregningen ser vi nedenfor at med dagens virkespriser ( Figur 249) på ca.
40 Euro kubikkmeter fritt industri, skulle en ny fabrikk gjøre betydelige gevinster, men gevinsten vil
være betydelig lavere enn for eksisterende bruk. Med en kursoppgang på kronen ville gevinsten bli
redusert betydelig og de utenlandske fabrikkene vil fortsatt tjene betydelig mer penger per
kubikkmeter virke.

Tabell 20 - Maksimal virkesbetalingsevne (WPC) med de priser på BSKP-masse som

gjaldt i desember 2013. Alle kostnader (inkl. kapitalkostnader) innbefattede
Inkluderende capex
WPC EUR/m3fub

Finland

Sverige

Tyskland

Kanada

116

93

95

72

Norge Norge +10%
74

60

Konklusjonen er at et nytt BSKP-bruk vil være vanskelig å etabellre i Norge med de rådende forhold,
internasjonale investorer vil velge andre alternativer.
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Hvis man i stedet ser for seg at de norske skogeiere ville investere får man en helt annen beregning,
da den virkesprisøkning et nytt bruk gir vil generere gevinster for skogeierne. Mer om dette i
konklusjonsrapporten.
3.12.2 Papirindustrien
Papirindustrien er mangesidig og produserer mange helt forskjellige produkter, eneste fellesnevner er
at de er produsert av trefibre. Lønnsomheten for de forskjellige industrisegmentene er svært
forskjellig, og det er allment kjent at den tidligere lønnsomme avispapirindustrien i de siste årene
hatt lav lønnsomhet og store nedleggelser. Øvrige segmenter har bedre lønnsomhet og utsikter.
Papirindustrien er global og kost-nytte av å være nær markedet er ikke så stor som i andre
skogsindustrisegmenter med produkter med lavere tonnverdier.
Nedenfor vil vi studere kostnadssammenligninger for eksisterende og eventuell nybygd generisk
industri i Norge, i forhold til relevant konkurransedyktig industri globalt.
AVISPAPIR
Vektet gjennomsnittlig kapasitet for en papirmaskin som produserer standard avis i Europa for tiden
254.000 tonn/år og vektet gjennomsnittlig teknisk alder ca. 18 år. Samtlige norske maskiner for
avispapir har lavere produksjonskapasitet enn gjennomsnittet. Norske Skogs avispapirmaskiner er i
snitt eldre enn gjennomsnittet i bransjen.
Konkurranseevnen for produsenter av avispapir avhenger hovedsakelig av fibermiksen (mekanisk
masse vs deinkmasse), størrelse på papirmaskinen og fabrikken og energikonseptet. Mekanisk masse
er laget av virke og deinkmasse er laget av returpapir. Virkeskostnadene er vanligvis lavere enn
kostnadene for returpapir, men denne forskjellen i produksjonskostnadene balanseres av et høyere
strømforbruk i mekanisk masseproduksjon som fører til høyere energikostnader sammenlignet med
prosesskostnaden for resirkulert fiber.
Til tross for relativt lave priser på virke i Norge, er produksjonskostnadene for de norske
produsentene omtrent på gjennomsnittet i Europa ( Figur 251). Mindre enheter og høye
lønnskostnader resultater i høye faste kostnader. Bruk av mekanisk masse er reflektert i høye
energikostnader. Hovedmarkedene for standard avispapir er i Sentral-Europa og Storbritannia. Ved
sammenligning av kostnad fritt levert f.eks, Frankfurt, lider Norge av høyere transportkostnader enn
sentraleuropeiske produsenter som er nærmere markedene, f.eks. tyske produsenter.
De norske enhetene er i hovedsak basert på jomfruelige fibre, noe som gir høyere papirkvalitet enn
hva de bruk som bruker returfibre kan produsere, dette er relevant å kjenne til når man studerer
grafen nedenfor.
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Figur 251 - Konkurranseevne for standard avispapir sortert etter kostnad fritt levert
Frankfurt (modellert Euro/tonn) Q2 2014.
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SC-A PAPIR
Europeisk veid gjennomsnittlig kapasitet for en SC papirmaskin er i dag 287.000 tonn/år og veid
gjennomsnittlig teknisk alder ca. 15 år. Noen av Norske Skogs maskiner er både nyere og har større
kapasitet enn bransjegjennomsnittet, men man har også eldre og mindre maskiner.
Konkurranseevnen for SC-A produsenter er i hovedsak definert av regionale virkespriser, størrelse
på papirmaskin og fabrikk samt avstand til markedene.
De viktigste forskjellene i energikostnad beror på energikonseptet og de laveste kostnadene er i
fabrikker som bruker renset avfall som brensel (refuse derived fuel, RDF) i kogenerasjonskraftverk
(kombinert varme og kraftproduksjon). Norden og Russland har de laveste strømprisene blant
europeiske land.
Noen av Norske Skogs papirmaskiner har lavere og noen høyre produksjonskostnad enn veid
europeisk gjennomsnitt ( Figur 252).
Stora Enso Kvarnsveden PM12 er kostnadsledende i Europa. Den er den største SC-A maskin i
verden og nyter dermed stordriftsfordelen av å ha relativt lave, faste kostnader i forhold til andre
papirmaskiner.
Lave virkeskostnader for norske produsenter blir kompensert med høyere faste kostnader på grunn
av mindre enheter. To av Norske Skogs fabrikker har dårlig konkurrenskraft sammenlignet med
øvrige produsenter i Europa.
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Figur 252 - Konkurranseevne for SC-A (Super Calendar papir) sortert etter kostnad
fritt levert Frankfurt (modellert Euro/tonn) Q2 2014
600

Transport til Frankfurt
Andre produksjonskostnader

500

Personal
Energi

400

Kjemikalier
Returpapir

Kjemisk masse / andre fibere

300

Virke

200
100
0
Driftstilgjengelighet 100%
1 USD = 0.735 EUR
1 EUR = 1.361 USD
1 EUR = 8.203 NOK
1 EUR = 9.087 SEK

DISSOLVINGMASSE
De analyserte kvalitetene er her “High Alpha Dissolving Pulp (acetat)”, av bartre.
Ovennevnte dissolvingmassekvalitet er produsert i fabrikker med kapasitet fra 140.000 opp til
590.000 tonn/år, og den tekniske alderen av enhetene er normalt sett høy (over 25 år).
Dissolvingmasse er ganske vanskelig å klassifisere i kvaliteter ettersom massen blir brukt i flere
forskjellige sluttproduktindustrier. Hver kunde (industri) som kjøper dissolvingmasse har sine egne
spesifikke kriterier som må følges ganske strengt. Kostnadsdriverne for dissolvingmasse er
kjemikalier, størrelse på industrien samt avstand til markedene.
Den norske produsenten Borregaard har en mindre enhet enn sine store globale konkurrenter, men på
den andre siden, de viktigste produktene er spesialkjemikalier og ikke dissolvingmasse.
Produksjonskostnaden er over gjennomsnittet.
Amerikanske produsenter er blant de største acetatprodusentene (av bartre) i verden og nyter
stordriftsfordeler, hvilket gir dem relativt lave faste kostnader i forhold til andre produsenter.
De sier fra Borregaard at deres viktigste produkt er lignin og de bruker en kalsiumbasert prosess for å
få så god kvalitet på ligninet som mulig. Borregaard selger også mye kjemikalier, og
kjemikaliekostnadene i Figur 253 nedenfor er trolig misvisende og kan ikke sammenlignes med
andre dissolvingbruk. Men, man kan kanskje konkludere med at hvis man hadde et norsk
dissolvingbruk med fokus på dissolving (og med en gjennomsnittlig kjemikaliekostnad) ville et slikt
anlegg være på nivå med gjennomsnittet av fabrikkene i sammenligningen.
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Figur 253 - Konkurranseevne for Dissolvingmasse (”high alpha (acetat)”, bartre)
sortert etter kostnad fritt levert Shanghai (modellert Euro/tonn) Q2 2014
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UBLEKET KRAFTLINER
Det finnes i dag ikke noen kraftlinerbruk i Norge, men det har fra og til blitt diskutert å bygge et
integrert kraftlinerbruk i Norge, som skulle trenge en investering i nivå med et BSKP-bruk (se over).
Her analyseres et slikt nytt, generisk kraftlinerbruk i Norge.
Foreløpig vektet gjennomsnittlig maskinkapasitet for ubleket kraftliner i Europa er 302.000 tonn/år
og vektet gjennomsnittlig teknisk alder er ca. 23 år.
Hvis den blir bygget, skulle en ny norsk hypotetisk ubleket kraftlinermaskin, som er anslått å ha en
kapasitet på 450.000 tonn/år med integrert masseproduksjon, være blant de største
kraftlinermaskinene i Europa.
Papirmaskinene, dedikert til ubleket kraftlinerproduksjon i Europa, er vanligvis flere titalls år gamle
og har blitt vedlikeholdt med kun mindre investeringer. Hovedårsaken til mangelen på nye
investeringer er behovet for integrering med masseproduksjon på det aktuelle stedet.
Konkurranseevnen for produsenter av ubleket kraftliner er i hovedsak definert av regionale
virkespriser, størrelse av fabrikk og papirmaskin samt avstand til markedene. Som en ny hypotetisk
kraftlinermaskin skulle den norske papirmaskinen posisjonere seg godt (ville fortsatt være mer
kostbar enn kostnadslederne) etter at transportkostnader til Frankfurt har blir tatt hensyn til. Dette
avhenger i hovedsak på lave fiberkostnader og stor størrelse som fører til faste, lave kostnader.
En kraftlinerfabrikk uten en massefabrikk løser ikke problemet for Norges overskudd av massevirke
og sagbruksbiprodukt. Løsningen må derfor være en integrert fabrikk.
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Figur 254 - Konkurranseevne for kraftliner sortert etter kostnad fritt levert
Frankfurt (modellert Euro/tonn) Q2 2014
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FBB (FOLDEKARTONG)
Pöyry har også analysert et nytt, generisk FBB-bruk i Norge, med tilsvarende resultater som for
kraftliner. Et stort FBB-bruk (400.000 tonn per år) vil være konkurransedyktig i forhold til de fleste
europeiske konkurrenter. Man skulle imidlertid med et hypotetisk norsk bruk ikke bli kostnadsleder i
Europa på grunn relativt høye transportkostnader til markedet.
Videre er konklusjonen lik kraftliner - et FBB bruk vil ikke kunne kjøpe tilstrekkelige kvantiteter
råvare i Norge.
3.12.3 Plateindustrien
Norge har en eksisterende plateindustri som forbruker i underkant av 750.000 til 800.000
kubikkmeter virke og biprodukter. Industrien, som til større delen er particleboard/sponplater i
forskjellige kvaliteter, bruker hovedsakelig biprodukter (i stort sett sagspon) fra sagbruk. Sagspon er
følsomt for transport og i tillegg begrenses mengden av sagspon av de sagbruk man har lokalt. Her er
det således små muligheter for ekspansjon.
Hvis man ser bredere rundt plateindustrien, brukes det i produksjon av plater av kvaliteter MDF
(Medium Density Fibreboard) og OSB (Oriented Stranded Board) i steden nesten utelukkende eller
overveiende fersk virke av lav kvalitet - i dagligtale i Norden kalt massevirke. Det vil derfor være
mulig å bli kvitt noe av Norges overskudd på massevirke, hvis kostnadsforhold og markedet finnes
for produktene. Her har også forholdene i Europa endret seg betydelig de siste 10 årene, som prisen
på virke har økt i Sentral-Europa delvis som en effekt av den såkalte 20-20-20 målene og andre
klimatiltak der virke har fordelen av å være karbonnøytralt ( Figur 255). Dette har medført at
kostnadssammenligninger vi gjør nedenfor nå er betydelig mer positive enn om vi hadde gjort det
samme for 10 år siden.
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Figur 255 - En illustrasjon av hvordan forskjellige klimarelaterte insentiver for
produksjon av fornybar strøm har påvirket virkeskostnadene oppover i SentralEuropa

ØKT KONKURRANSE OM RÅSTOFF HAR DREVET OPP
VIRKESPRISENE I MANGE LAND…
Utvikling av virkeskostnad for MDF produksjon - Tyskland
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SPONPLATER
En ren økonomisk analyse ( Figur 256), nevnt ovenfor, er sponplateproduksjonen i Norge først og
fremst ment for det norske markedet, og det finnes en begrenset mengde flis som råvare for
produksjon.
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Figur 256 - 1 Kostnad levert kunde – sponplater (Inkludert CAPEX)
Norske fabrikker kan levere kostnadseffektivt til skandinaviske markeder, men ikke
tilde viktigste sentraleuropeiske markedene.
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MDF-PLATER
Hva gjelder MDF-plater er situasjonen annerledes. Til MDF-produksjon kan man bruke både
massevirke og flis som råvare, som det nå et overskudd av Norge. Samtidig har virkesprisene i
Europa åpnet muligheter også for andre produsenter ( Figur 255).
I den foreliggende kostnadssammenligningen har Øst-Europa og Storbritannia de mest
kostnadseffektive av de eksisterende fabrikkene, men MDF-produksjon trenger jomfruelig fiber og
dermed kan potensielle, nye investeringer i Norge være svært kostnadseffektive ( Figur 257).
Norske fabrikker (nye generiske) er, gitt nåværende kostnadsnivå for virke, konkurransedyktige på
de skandinaviske markedene, men også på de sentraleuropeiske markedene hvor volumene er større.
Her er det en teoretisk mulighet for norsk skognæring å finne bruk for massevirke og flis.
Figur 257 - Konkurranseevne – MDF-plater. Sammenligning mellom 2 generiske
norske MDF-fabrikker med forskjellige størrelser og sammenlignbare eksisterende
fabrikker i Europa
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Figur 258 - Kostnad (Eur/m3) levert kunde – MDF (inkludert CAPEX)
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OSB-PLATER
På samme måte som med MDF-produksjon har konkurranseevnen til en norsk etabellring blitt
forbedret av økte virkespriser i Europa. I OSB-produksjon kan man bruke massevirke (gran, furu og
løvtre) og dårlige sagtømmerkvaliteter.
Øst-Europa og Storbritannia har i dag de mest kostnadseffektive av de eksisterende OSB-fabrikkene.
OSB-produksjon krever jomfruelig fiber og dermed kan, potensielle, nye investeringer i Norge være
kostnadseffektive ( Figur
259). Land som Polen og Latvia har imidlertid de laveste
produksjonskostnadene, hovedsakelig på grunn av lave lønnskostnader.
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Figur 259 - Konkurranseevne – OSB-plater. Sammenligning mellom 2 generiske
norske OSB-fabrikker med forskjellige størrelser og sammenlignbare eksisterende
fabrikker i Europa
OSB Konkurranseevne (Modellert, Ex-mill, Q1 2014)
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Kilde: Pöyry Management Consulting, Eurostat, Nasjonal statistikk

I denne kostnadssammenligning ser vi at norske fabrikker er konkurransedyktige på de
skandinaviske markedene men ikke på de sentraleuropeiske markedene hvor volumene er større.
Hovedproduksjonen burde imidlertid være fokusert på det nordiske markedet, hvor
konkurranseevnen er sterkere.
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Figur 260 - Kostnad (Eur/m3) levert kunde – OSB (inkludert CAPEX)
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HDF-PLATER
HDF (High Density Fiberboard) er en plate som er laget av flis og sagspon som er limt sammen ved
høy temperature og trykk.
HDF-markedene er mer innenriks/regionale og østeuropeiske fabrikker kan levere
konkurransedyktig, hovedsakelig gjennom lavere lønnskostnader og lavere logistikkostnader til
markedet i Sentral-Europa.
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Figur 261 - Kostnad (EUR/m3) levert kunde – HDF (inkludert capex)
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Kostnad levert - Oslo, Norge
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Transport
Produksjonskostnad (Ex mill)

EUR/m3

118
52

53

202

197

2

3

40

223

5

60

204

4

237

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Transport
Produksjonskostnad (Ex mill)

EUR/m3

125
59

61

59

64

197

202

204

223

237

2

3

4

5

1

1

Kostnad levert – Hamburg, Tyskland
350

Transport
Produksjonskostnad (Ex mill)

EUR/m3

300

84

250
200

29

35

197

202

64

53

5
Norge (60)

150
100

204

223

237

4
Polen (37)

50

2

0
2

3

4

5

1

Litauen (75)

3

Polen (84)

Østerrike (80)

1

SOFTBOARD - ISOLERSPONPLATER
Softboard-plater er generelt brukt som isolerende plater på grunn av deres termiske og akustiske
egenskaper.
Softboards fremstilles under varme og trykk ved hjelp av en "våtprosess", dvs. med en
fuktighetsinnhold på fibre på mer enn 20% ved formingstrinnet. Ved å innlemme tilsetningsstoffer
kan visse egenskaper bli forbedrede, for eksempel brannmotstand og fuktmotstand.
Øst-Europa er mest kostnadseffektiv på grunn av lave arbeidskraftkostnader. Våtprosess-softboard
har ingen tilsatte kjemikalier og på grunn av lav egenvekt spiller virkeskostnaden mindre rolle i
kostnadsstrukturen, sammenlignet med andre produkter.
Softboard-markedene er mer innenriks/regionale og østeuropeiske fabrikker kan levere
konkurransedyktig ( Figur 262) da de har lave arbeidskraftkostnader.
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Figur 262 - Kostnad (EUR/m3) levert kunde – Softboard (inkludert capex)
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3.12.4 Trelastindustrien
Som beskrevet ovenfor, hadde norsk trelastsindustri et ganske jevnt produksjonsvolum de siste 10
årene. Grunnet nedleggelser i treforedlingsindustrien begynner nå etterspørselen av sagbrukenes
biprodukter (hovedsakelig flis og sagspon) å minske, mens konkurransen om råstoffet (sagtømmer)
fra Sverige er merkbar i Norge. Det er derfor interessant å sammenligne konkurransekraften for
norsk trelastindustri i Norge og i det europeiske markedet med andre europeiske sagbruk. Kan norsk
trelastindustri konkurrere med f.eks. Sverige og de baltiske landene, og hva er den norske
trelastindustriens konkurranseevne internasjonalt?
I sagbruksindustrien, er det kanskje enda mer uttalt enn i de foregående analyser av papirmasse,
papir og plater at høy produktivitet er avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen i
høykostnadsmiljøet i Norge. Virkeskostnadene i Norge er gunstige sammenlignet med andre
nordiske land og Tyskland.
Produktiviteten i de norske sagbrukene varierer sterkt. I eksemplene i Figur 263 er dels et svært
produktivt (2.500 m3 trelast per årsverk) og et mindre produktivt norsk sagbruk (1.200 m3 per
årsverk) representert. I et høykostland, blir effekten av forskjellen ekstra høy og forskjellen blir i
dette tilfelle 25 Euro per kubikkmeter trelast, som er omtrent 10% av produktets salgsverdi.
Forskjellen er vanskelig å rettferdiggjøre med mindre det eksisterer andre årsaker til den lavere
produksjonen, slik som en høyere grad av foredling, høyere utnyttelse av sagtømmer, spesiell
kundetilpasning eller lignende.
Produksjonskostnaden (inkl. kapitalkostnad) for norske høyeffektive sagbruk er konkurransedyktig i
sammenligningen. Dette som en effekt av lave råvare- og strømkostnader. Det lavproduktive
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sagbruket kommer verre ut av analysen grunnet høye arbeidskraftkostnader. Dette gjelder i enda
større grad ved en kroneforsterkning på 10%.
Figur 263 - Trelast, konkurranseevne (modellert inkl. kapitalkostnader Ex-mill, Q4

2013), EUR/m3. De to skraverte firkantene på Norge-søylene representerer et
kostnadsnivå ved en 10 %-ig kroneforsterking
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Hvor konkurransedyktig er da de norske sagbrukene i det norske markedet - her modellert som Oslo.
Vel, på hjemmemarkedet er både det svært effektive og det laveffektive sagbruket
konkurransedyktig, men både Latvia og sør-svenske sagbruk kan levere til en modellert lavere pris i
Oslo. Vi ser også effekten av dette når import av trelast til Norge ( Figur 242) i dag er på nivået 1
million m3 årlig, hvorav ca. 80% kommer fra Sverige og de baltiske landene.
Den samlede norske eksporten av trelast er nå på ca. 500.000 m3 (dvs. nettoimport til Norge på
nivået 0,5 millioner m3), som i prinsippet kan økes betydelig dersom kostnadsforhold ligger til rette,
da det finnes virke i skogen, og det finnes en marked som ønsker i produktet.
Ved en sammenligning av produksjon for det britiske markedet (Hull, UK) har et høyproduktivt
sagbruk ved kysten en god konkurranseevne, mens sagbruket med lavere produktivitet har det
vanskeligere ( Figur 265). Ved en 10% sterkere kronekurs kan det effektive sagbruket fortsatt
konkurrere og får fortsatt et bra dekningsbidrag gitt dagens priser på trelast, mens sagbruket med
lavere produktivitet ikke i det hele tatt klarer av konkurransen og får et negativt dekningsbidrag.
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Figur 264 - Trelast konkurranseevne (modellert, levert Oslo, Norge, Eks. kapital Q4
2013), Euro/m3 trelast
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Figur 265 - Trelast konkurranseevne (modellert, levert UK, eks. kapital Q4 2013),
EUR/m3 trelast
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3.13 Industristruktur
Den industrielle strukturen er avgjørende for å skape en internasjonalt konkurransedyktig
skogindustri. Noe forenklet - bra priser til skogseieren krever en industri på tre ben.
Den norske skogindustrien har havnet i en bekymringsfull situasjon der balansen mellom de ulike
skogindustrigrenene i Norge er blitt endret.
Norge har, av grunner som blitt nevnt ovenfor (se exv. Figur 232) en stor andel direktevirkende
strøm for oppvarming av private hjem og i offentlige lokaler. Dette har også medført at man har et
forholdsvis lavt forbruk av biobrensel i kraftvarmeproduksjon (hvor produksjonen av biobasert strøm
er en del se Figur 232), hvor det f.eks. i både Sverige og Finland konsumeres store mengder
trebrensel i kraftvarmeverk, der varmen fordeles i fjernvarmenett og strømmen blir solgt ut på
strømnettet.
I Norge er det derfor et relativt svakt marked for sagbrukenes (og til en viss grad papirindustriens)
biprodukter til bioenergi. Sagbruk har etter Södra Toftes nedleggelse en lavere etterspørsel etter flis
og spon, som delvis er reflektert i sagbruksbalansene i Figur 246. Sagbrukenes betalingsevne for
sagtømmer påvirkes negativt, da det totale økonomiske utbyttet av sagtømmerstokken minsker. På
samme måte får sagbrukene problem da treforedlingsindustrien har en lavere etterspørsel av
massevirke. For å få en kubikkmeter sagtømmer fra skogen blir det normalt nesten en kubikkmeter
massevirke, og da massevirke har en lavere etterspørsel og lavere pris må sagbrukene stå for en
større andel av betalingen – for å få ut samme mengde virke fra skogen. På lignende måte, blir det
normalt bark over i treforedlingsindustrien, og selv om barken har en relativt lav økonomisk verdi,
påvirker det beregningen for prisen for bark.
Den videre ubalansen som oppstår i den norske skognæringen etter Toftes nedleggelse rammer
sagbrukene hardest. De norske sagbrukene konkurrerer med sine svenske kolleger på to måter. For
det første eksporteres trelast til Norge fra Sverige, hvor sagbrukene har god etterspørsel av sine
biprodukter (både massevirke og industriflis/spon), både fra den aktive treforedlingsindustrien og fra
kommunale kraftvarmeverk. For det andre kjøper svenske og andre europeiske sagbruksindustri
sagtømmer i Norge delvis ved hjelp av en høyere betalingsevne for sagtømmer – delvis gjennom en
bedre avsetning for sagbrukenes biprodukter. Sagbrukene i Norge er derfor presset fra to hold.
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Figur 266 - Illustrasjon på den industrielle strukturen i nordisk skogindustri
Skogsverdikjeden

INDUSTRI

SKOG

Trelast
Papir / Masse / Kjemi
Biobrensel

Sagtømmer
Flis, spon,
bark

Kjemikalier

Energisortiment

MARKED

Papir & Masse
Massevirke

Energi

Tremekanisk industri

Bioenergi

Ytre faktorer, f.eks.: styremiddel, valutaer, infrastruktur, arbeidskraft

3.14 Skogindustrien og de virkeskjøpende organisasjonene
Med bakgrunn i at det i Norge ikke finnes større private skogeiere eller skogselskaper, med unntak
av noen få mellomstore skogeiere, så finnes det heller ikke noen større naturlige helintegrerte
selskaper (fra stubbe til sluttkunder av skogindustriprodukter). Den norske skogindustrien har i stedet
en bakgrunn i entreprenørskap og i skogeierforeningene som har vært drivende i utviklingen av store
deler av skogindustrien i Norge for å skape en god avsetning for virke.
Norge største skogindustri (Norske Skog) har også denne opprinnelse. På slutten av 1950-tallet,
begynte en gruppe skogeiere fra Midt-Norge å undersøke muligheten til å felles skape e pålitelig
avsetning for sitt virke. Samtalene førte til opprettelsen av et nytt selskap - Norske Skog. Det Norske
Skogeierforbundet bidrog med en stor del av kapitalen og ble det nye selskapets hovedaksjonær.
Selskapets fokus bler tidlig avispapirsektoren. Senere har Norske Skog utviklet seg til en av de store
avispapirprodusentene i verden. De norske skogeiere har i dag bare en liten eierandel i selskapet (
Figur 270).
I dag er det formelle samarbeidet mellom skogindustri, skogeierforeninger og øvrige virkeskjøpende
organisasjoner lav. Det skyldes historiske og eiendomsstrukturelle faktorer, men skaper i dag
utfordringer for skogindustrien (og indirekte hele næringen) i de tøffe krav som skogindustrien møter
på verdensmarkedet.
3.14.1 Norske skogseierforeninger
Norge har i dag ni skogeierforeninger (som i praksis er 8 da Sogn og Fjordane AS og Vestskog SA
samarbeider tett), de omsatte sammen ca. 7,5 millioner kubikkmeter virke i 2013 ( Figur 267).
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Figur 267 - Skogeierandelslag i Norge
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Sverige har i stedet 4 skogeierforeninger som omsetter 22,5 millioner kubikkmeter ( Figur 268).
Forskjellen er betydelig - ikke på grunn av at skogeierforeningerne i Norge har flere ansatte per
kubikkmeter. I både Sverige og Norge har salget til gjennomsnittlig i underkant av 20.000
kubikkmeter per ansatt (avhengig av hvilke personalkategorier man inkluderer). Størrelsen av
foreningene bestemmer imidlertid dels hvor mye man klarer å investere i industrier og kanskje enda
viktigere - hvor mye man klarer å jobbe med utvikling, kostnadsreduksjon, etc.
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Figur 268 - Skogeierforeninger i Norge og Sverige, där sektorene i sektordiagrammet
representerer omsatt volum (m3fub)
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Som vises i Figur 269 er antall ansatte med stabsfunksjoner per skogeierforeningen i Norge relativt
liten, og desto færre man er i staben desto færre kan bli satt av for spesielle funksjoner. Slike
spesialfunksjoner er f.eks. skogteknikkeksperter, logistikkeksperter, skogsøkonomer, etc.
Med større organisasjoner skulle kanskje ikke antallet ansatte per kubikkmeter være færre, men man
kunde klare at ha fler personer avsatte med spesialistkompetanse. Slik kompetanse er nødvendig for
å arbeide fokusert med for eksempel avvirkningskostnadsspørsmål (der Norge ifølge Pöyry har
unødvendig høye kostnader), forretningsutvikling, etc.
Pöyry har ingen formening om hvordan de norske skogeierne skal organisere seg, men vi gjør
bedømmingen at de små virkeskjøpende organisasjonene i Norge i for liten grad har vært i stand til å
arbeide med kostnader i verdikjeden fra stubbe til industri.

235
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

Figur 269 - Ansatte (etter personellkategori) i de norske skogeierforeningene
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3.14.2 Den vertikale integrasjonen fra stubbe/skogeier til industri
I Norge har skogeiernes skogindustrielle eierskapet historisk vært høyt gjennom at
skogeierorganisasjonene i fellesskap tidligere har hatt en stor eierandel i Norske Skog. Nå er det bare
Moelven der skogeierforeningene har et stort eierskap. Da skogeierforeningene i Norge er små og
har et svakt samarbeid er integrasjonskomponenten lav, og eierskapet har mer vært fokusert på
kapitalforvaltning.
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Figur 270 - Skogsindustrien eies til en mindre del direkte av skogeiere i Norge
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I Sverige har integrasjonen mellom de store skogselskapene og de store skogeierne tradisjonelt vært
sterk. Eierne av de største skogeiendommene eier også i stor grad skogindustri ( Figur 271).
Tilsvarende, eies Södra i fellesskap av skogeiere i Sør-Sverige. Dette gir selvfølgelig både fordeler
og ulemper, men Pöyry erfarer at en felles forståelse for at kostnadene fra stubbe til industri har en
stor innvirkning på skogindustriens konkurranseevne (gitt at skogeierne ønsker en viss betaling for
virke) har vært høyere i Sverige enn i Norge, i de siste 20 år.
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Figur 271 - De største skogeierne i Sverige har interresse i deler av skogindustrien som man
leverer virke til
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Pöyry anslår at den svake vertikale integrasjonen i norsk skogbruk negativt påvirket mulighetene og
viljen til kostnadsreduksjoner og verdimaksimering av verdikjeden fra stubbe til industri ( Figur
272). Den svake vertikale integrasjonen gir en økt risiko for suboptimalisering i form av verdi og
kostnader. En forbedret vertikal integrasjon kan bidra til økt kostnadsfokus og at verdier tas bedre
vare på. Dette kan illustreres ved følgende eksempel:
Sagbruk: I en integrert verdikjede starter optimalisering av sagbruksproduksjonen i skogen. Med
bakgrunn i hvilke produkter sagbruket akkurat nå har den beste avsetningen for og basert på
nåværende og forventede ordrer hogges "riktige" bestand (som på forhånd er takserte, planlagte for
hogst og ligger på vent) – bestand som har de ønskede kvalitetene og kapping av trærne baseres på
maksimumsverdien i sagbrukets salgsledd. Veldig forenklet apteres f.eks. stokker i de lengdene man
har trelastordre for. Dette gir en totalt større inntekt å fordele mellom industri og skogeiere. Fokus
blir å totaloptimalisere helheten i verdikjeden i stedet for å minimere kostnader eller maksimere
gevinsten i første leddet. Forskjellen kan, i for eksempel sagbrukseksempelet, være svært stor.
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Figur 272 - Illustrative eksempel på ulike grader av vertikal integrasjon i verdikjeden
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3.15 Drøfting og konklusjon
Den negative skogindustrielle utviklingen i Norge som er beskrevet ovenfor, med høye kostnader og
lavere etterspørsel etter virke har en viktig konsekvens i tillegg til at skogindustrien i seg selv går
dårlig. Konsekvensen er i all sin enkelhet åpenbar, men likevel viktig å understreke.
Implikasjonen er selvsagt at skogeiere med industriens nedgang får mindre betalt for virket, som
igjen gjør at eiendomsverdiene (de reelle verdiene) minsker. Skogeiere og dermed samfunnet blir
”fattigere”.
Prisene på virke har i Norge i løpet av de siste to årene falt substansielt mot konkurrentland og
uttrykt i Euro (se Figur 247 til Figur 249). Når i tillegg kostnadene i Norge, først og fremst for
transport, utkjøring og hogst er høyere enn i f.eks. Sverige og Finland, får skogeierne brutto mindre i
erstatning for virket i forhold til sine nordiske naboer. Vi ser i Figur 273 at brutto erstatning til den
norske skogeieren (rotnettoet) er 7-8 Euro mindre per m3fpb for ordinær massevirke av bartre
sammenlignet med den svenske skogeieren i Sør-Sverige.
På samme måte er nå brutto erstatning til den norske skogeieren ca. 15 Euro mindre per m3fpb for
sagtømmer gran ( Figur 274) i forhold til skogeieren i Sør-Sverige.
239
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

Forskjellene er summen av lavere priser (industriens betalingsevne) og høyere kostnader
(skogbrukets ansvar).
Hvis vi til dette legger at det er en forskjell mellom hvor mye de norske skogeierne i gjennomsnitt
betaler i skatt for marginalinntektene fra skogbruket sammenlignet med hva de svenske skogeierne
betaler, så er forskjellen enda større. De andeler som man i Sverige respektive Norge kan sette av for
kapitalbeskatningen, respektive må beskatte som alminnelig inntekt, skiller mellom landene og i
Norge får man oftere en normal marginalskatt på virkessalg.
Hvis man da legger til grunn at normal marginalskattesats på salg av skog i Sverige er 30 % og i
Norge 50 % (forskjellen kan være mindre), blir effekten av forskjeller i bruttoinntekt enn større. I
case massevirke ( Figur 273) blir skattefritt rotnetto i Norge mindre enn halvparten av rotnettoet i
Sør-Sverige. Det er lignende bilde hva gjelder sagtømmer og den norske skogeieren får bare omtrent
50 % av hva en svenske skogeier får.
Figur

273 - Kostnad ved fabrikkport Q1 2014, massevirke (bartre) for kjemisk

masseproduksjon (Eur/m3fpb).
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Figur 274 - Kostnad ved fabrikkport sagtømmer (bartre) Q1 2014, (Eur/m3fpb)
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Den store forskjellen i skattefritt netto til skogeieren betyr at norske skogeiere er mindre
hogsttilbøyelig, alt annet likt. Som vi sa over - hvis skogeieren har en god inntekt utenfor sin egen
skog, eiendommen er liten og skogeier er også tvunget til å bo på eiendommen, da blir hogstviljen
lavere. Hvis skogeier i tillegg får lite betalt sammenlignet med sin svenske kollega vil sannsynligvis
ikke så mye bli hogget. Hvorfor skal du avvirke soppstedet hvis erstatningen for dette er lav, og en
stor del av inntektene vil gå til å plante og stelle skogen etter hogst.
Lavere netto inntekt fører til passivitet, noe som forverrer situasjonen ytterligere i Norge. Hvis ikke
skogen avvirkes, plantes, ryddes og tynnes blir tilveksten redusert og den skog som kommer opp vil
ha en lavere økonomisk verdi for skogeieren, som igjen fører til lavere aktivitetsnivå, lavere
potensial for å redusere karbonutslipp og dermed redusere klimapåvirkning. Det gir videre lavere
virkesinntekter og lavere eiendomspriser og svekker for fremtidige generasjoners
skogbruksmuligheter når kanskje oljeinntektene minsker.
Som Pöyry ser det, er det på høy tid å handle! Mer om dette i prosjektets konklusjonsrapport.
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4.

MARKEDSMULIGHETER

4.1

Mål og tilnærming
Målet med denne seksjonen er å sammenstille trender innen eksisterende markeder, både nasjonale
og internasjonale, samt analysere komparative fortrinn for konklusjoner i forhold til fremtidige
markedsmuligheter for norsk skognæring.
Vi vil koble fremtidige markedsmuligheter (nasjonale og internasjonale) med hensyn til produkter og
geografiske markeder med de identifiserte konkurransefortrinn i norsk skognæring, for å kunne
identifisere utviklingsmuligheter på kort og langt sikt. Potensielle områder hvor norsk skognæring vil
måtte utvikle ny kompetanse for fullt ut å kunne realisere nye muligheter vil også bli fremhevet
Denne analyse er ikke ment å gi noen definitive svar eller konkrete løsninger . For å kunne gi den
typen anbefalinger trenger man mer spesifikke eksempler, scenarioer og interessenter.
Pöyry har imidlertid gjennom sitt arbeide med " Markedsanalyse - Skognæring i Norge " både
kunnet trekke mange åpenbare konklusjoner, samt grundig vurdert Norges muligheter og
utfordringer. I dette sammendraget presenterer vi en del av dette i konsentrert og beskrivende form

4.2

Produktmuligheter
I denne rapporten har det blitt demonstrert at vekstmuligheter eksisterer i de fleste segmenter
av den tradisjonelle skognæringen, både lokalt og internasjonalt. En sterk vekst i
etterspørselen etter mange produkter av tre og trefiber drives av globale makrokrefter som
vil forme verdensøkonomien og våre liv i årene som kommer.

Vekstmuligheter for tre og trefiberbaserte produkter
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Tremekaniske produkter til bruk i byggebransjen skiller seg ut som et av segmentene med de beste
fremtidige vekstutsiktene på mellomlangt til langt sikt, og har også vært et av de sterkest voksende
produktområdene i Norge og i eksportmarkedene den siste tiden. Fiber-baserte emballasjeløsninger,
fast biodrivstoff/biobrensel og spesialcellulose er andre segmenter i allerede utviklede
produktmarkeder som er forventet å ekspandere til globalt nivå, men hvor det innenlandske markedet
i Norge er mer begrenset.
Disse vekst og markedsmuligheter er imidlertid ikke gitt, men noe som kan aktivt påvirkes drives
fremover i en ønskelig retning, i alle fall i det innenlandske markedet ved hjelp av politiske
virkemidler. Markedet for treprodukter i byggesektoren kan for eksempel stimuleres gjennom
retningslinjer for offentlig innkjøp av bygninger som fastsetter at bygg av tre må vurderes. I tillegg er
det blitt foreslått at "Livsløpsanalyser" (LCA) bør være obligatorisk for alle nye bygninger, noe som
vil vektlegge og øke offentlig bevissthet rundt miljømessige fordeler ved trebygg.
På lengre sikt vil markedspotensialet for nye, biobaserte materialer og flytende biobrensel produsert
av tre være betydelig i alle verdens regioner. Utviklingen av disse produktmarkedene vil ha en
betydelig effekt på skogindustrien, både når det gjelder etterspørselen etter trevirke samt de
grunnleggende endringene som kreves i bransjens modus operandi. Enorme produksjonsanlegg med
et smalt, fastsatt utvalg av sluttprodukter må endres til fragmenterte og mindre produksjonslinjer.
Bioraffinerier, et eksempel på dette, integrerer konverteringprosesser for biomasse med annet utstyr
for å produsere drivstoff, strøm, varme og verdiøkende kjemikalier. Grensene mellom tradisjonelle
sektorer innen industrien vil gradvis bli mer og mer uklare eller helt fjernet etterhvert som f.eks.
skogindustrien endrer seg til storskala energi- eller kjemiprodusenter og dermed initierer et nytt
økosystem av selskaper. Slike økosystemer kan utnytte hele spekteret av spesialkunnskap
representert gjennom medlemmer av nettverket.
Skogindustrien og dens produkter spiller en helt sentral rolle i fremtidens bioøkonomi, men det er et
stort behov for å videreutvikle forskning, regulering, politikk og samfunnet som helhet vekk fra ikkefornybare ressurser mot et bredere spekter av bio-baserte materialer. Det kreves en kreativ og
tverrfaglig tilnærming for å kunne bevege seg utenfor tradisjonelle begrensninger og finne en ny
identitet for skogprodukter. Inkubatorer for helt nye næringer er nødvendige for å kunne initiere og
legge til rette for en slik endringsprosess. Spørsmålet er om Norge og den norske skogindustrien er
posisjonert til å drive en slik utvikling fremover og samtidig beholde sin konkurranseevne i et
marked i endring.

4.3

Den norske skogen og skognæringen i verden
Norge er, som beskrevet i rapporten ”Norske Skognæring – komparative fortrinn”, et relativt lite
skogland på den globale arenaen. Til tross for mye skog per innbygger og en stor papirindustri i
forhold til landets og skogproduksjonens størrelsen, er Norge fortsatt lite sammenlignet med de store
skog og skogsindustrilandene i verden.
Norge må forholde seg til dette, og identifisere de fordelene som finnes i dette i tillegg til å unngå de
ulempene som følger av å være en liten skognasjon i industriell sammenheng.
I de foregående rapportene har Pöyry lagt vekt på at skogindustrien er en global industri, hvor man
må ha tilstrekkelig størrelse grunnet størrelsens påvirkning på kostnader, logistikk, leveringsevne
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osv. Dette må avspeile seg i hvordan man jobber med salg av produkter fra skogindustrien og
hvordan man arbeider med nye markedskanaler.
4.3.1 Forskning og utdanning
Nødvendigheten av å skape stordriftsfordeler samt en kritisk masse eksisterer også innen andre
områder. Forskning og undervisning er et eksempel på dette. Her har Norge a) de 10 siste årene hatt
åpenbare problemer med tilgang på kompetanse, og b) hatt problemer med å dekke alle forskningsog utdanningsområdene innen en såpass stor og mangfoldig sektor som skogbruk og skogindustri er.
Disse to problemene er selvfølgelig sammenkoblede, man kan ikke verken undervise innen eller
forske på områder som tiltrekker seg få interesserte studenter
Dette har den sterke olje-og gassindustrien, i likhet med den dermed meget sterke finansielle
sektoren i Norge påvirket. Som demonstrert i rapporten "Norsk skognæring - komparative fortinn" er
norske lønninger i andre sektorer enn skogsektoren betydelig høyere enn innen skogbruk og
skogindustri. Naturlig nok søker unge mennesker til andre næringer, mens de som søker til
skogsektoren kanskje ikke først og fremst er økonomi-orienterte individer som anser skogsektoren å
være en bransje for å bygge næringsutvikling og relatert virksomhet. I stedet er situasjonen at mange
av de som i dag oppsøker skogen ønsker å arbeide mer med grønne verdier, biologi, klima og
turisme, som i seg selv absolutt er en del av Norges fremtid.
Interessen for prosessbasert skogindustri (bioraffinering og biomaterialer) synes også å være høy,
noe som gir håp for fremtiden, da dette er en av de åpenbare retningene videre for norsk skogbruk,
selv om denne veien i dag er både smal og kronglete.
Den lave interessen for tradisjonelt skogbruk og skogfaglige studieretninger gir grunn til bekymring
og er noe Norge må gjøre noe med dersom industri og skogbruk skal kunne opprettholde den sterke
kompetansen og posisjonen man har og har hatt i skogsektoren og innen forskning på skog og
skogindustri.
Her er det en åpenbar mulighet for Norge til å utvide både forskning- og utdanningssamarbeid med
Sverige, kanskje til og med Danmark og Finland, og på den måten skape en større kritisk masse, en
større studentbase og globalt konkurransedyktig forskning og utvikling. En norsk gran skiller seg
svært lite fra sin fetter i Sverige, og det samme gjelder for produkter fra skogindustrien. Pöyry mener
at dersom Norge skal kunne markere seg på det globale skogkartet i fremtiden, må det opprettes et
velutviklet samarbeid med omverdenen, både innen forskning og utdanning og mange andre
områder.
Med globale konkurranse blir samarbeid stadig viktigere innen skogsektoren, både internt i land og
eksternt utenfor landegrensene.
Den norske skogindustrien har forholdsvis nylig kommet ut av en lang periode med svært lite
samarbeid. ”Krasjet” i norsk skognæring med Tofte som en vekker har i kombinasjon med arbeidet
med SKOG22 løftet utfordringene rundt samarbeid frem i lyset.

4.4

Politikken har både spørsmålene, svarene og noen av løsningene
Skogbruk og skogindustri er fornybar og i stor grad karbonnøytral bransje. Rollen skogen har i å
redusere konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren gjennom å direkte eller indirekte
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erstatte fossilt brensel, er noe som politikere elsker å snakke om og verdenssamfunnet fokuserer på,
inkludert FNs klimakonvensjon (UNFCCC).
Man kan produsere både elektrisitet og varme av trebiomasse i stedet for å anvende kull eller olje.
Indirekte kan man også brenne resirkulert papir og resirkulert tre for å produsere energi. I tillegg kan
tre erstatte (substituere) mer energikrevende materialer, først og fremst i byggebransjen, som f.eks.
stål, aluminium og betong. Skog og skogens fornybare produkter kan altså bidra på ulike måter for å
redusere innholdet av karbondioksid i atmosfæren.
Slike spørsmål har fått mye oppmerksomhet i Norge gjennom forskjellige klimatiltak, men svært lite
synes å ha kommet ut dette innen skogbransjen. Norge har fortsatt et tilnærmet ikke-eksisterende
utbygd fjernvarmesystemet og dermed en begrenset industri for kraftvarme og svært lav etterspørsel
etter brensel. Drivstoffsystemer for fly diskuteres og industrielle pelletsanlegg (såkalte brune pellets)
er planlagt, men ellers virker det meste av klimafokuset på skog å være relatert til REDD (Reduced
Deforestation and Degradation Reduced) i den tredje verden, dvs. langt fra den norske skogen.
Å anvende skogens fornybare ressurser for å erstatte fossilt brensel, og også for å erstatte
fossilbaserte eller fossilslukende materialer og skape forutsetninger for dette på kort og lang sikt må
være et politisk ansvar, og her har Norge en stor mulighet fremover.
For å kunne utnytte denne muligheten kreves det imidlertid at det eksisterer en velfungerende
skogindustri som kan produsere alle disse nyttige produktene som sikrer skogens klimainnsats, som
f.eks. byggematerialer, emballasje, energi, kjemikalier, etc.
4.4.1 Politikken setter rammene for hva en næring kan utrette
Gjennom arbeidet med "Markedsanalyse - skognæring i Norge", er det blitt stadig tydeligere at norsk
politikere i mange år ikke har hatt et særskilt fokus på skogindustrien og skogbruk. Det har
sannsynligvis rett og slett gått for bra for både skogindustrien og for Norge. Frem til finanskrisen på
slutten av 2000-tallet fikk de norske skogeiere nesten best betalt i verden for sin ved, skogindustrien
gikk på skinner og hverken skogindustrien eller politikerne synes å ha viet mye oppmerksomhet til
bransjens langsiktige konkurranseforutsetninger.
Finanskrisen i 2007-2008 rammet alle deler av den globale skogindustrien, og spesielt
sagbruksindustrien hardt. I tillegg lanserte Apple samtidig med dette den første iPhone (2007).
Denne har sammen med iPad og andre etterfølgere av den digitale verdens giganter revolusjonert
måten verden leser på i et omfang ikke tidligere sett eller forutsett. Folk leser nå avisen på
smarttelefonen i stedet for papirutgaven og salget av avis og avispapir har blitt dramatisk redusert,
først i USA, men med resten av verden tett bak. Dessverre fokuserte Norge med Norske Skog i
spissen på slutten av 1990-tallet sterkt på kun avispapirproduksjon. Dette, kombinert med
finanskrisen, en sterk norsk krone og høye kostnader i Norge har etterhvert bidratt til krisen vi i
etterkant har sett i den norske skogindustrien.
I denne sammenhengen er det viktig å analysere Södras beslutning i 2013 om å legge ned Tofte, som
tross alt produserte sulfatmasse (BSKP), dvs. en industri som i andre deler av verden går svært bra. I
tillegg besluttet Södra i forbindelse med nedleggelsen av Tofte å utvide Värö bruk, og senere
Mörrums bruk, opptil en kapasitet nesten tilsvarende Toftes tidligere kapasitet. Det er naturligvis
forskjeller i produksjonen ved disse brukene og Tofte benyttet også eldre teknologi. Södra tok likevel
en kostbar beslutning om å nedlegge Tofte, utvide Värö for 4 milliarder og legge ytterligere nesten
en milliard i utvidelsen av Mörrum.
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Man må stille seg spørsmålet - hva skiller Norge fra Sverige? Jo, dersom vi ser på kostnadssammenligningen som Pöyry har gjort, ville et eksisterende BSKP-anlegg med de da lavere
kapitalkostnader et slikt anlegg har sammenlignet med et nytt, i prinsippet være i stand til å
konkurrere med andre leverandører i Europa. Hvorfor la man da ned Tofte? Vel, det enkle svaret er
nok at man anså forutsetningene for å drive lønnsom industri i Norge som ikke-eksisterende.


Logistikk-kostnadene knyttet til Toftes tømmertransport var sammenlignet med i Sverige svært
høye, og den politiske viljen til å endre spillereglene eksisterte ikke.



Reglene for grønne sertifikater skilte mellom Sverige og Norge, i norsk disfavør.



Det var særdeles utfordrende å få veden ut av norsk skog på en rimelig måte, til tross for at man
så utover den gamle granskogen fra fabrikkporten. Det så heller ikke ut til at norske lovgivere
hadde interesse av å tilrettelegge for et mer velfungerende marked for trevirke, gjennom reform
av skatt og lovverk om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven, boplikt,
prisregulering m.fl.).



Samarbeidet mellom andelslagene som solgte tømmer og kjøperne var i tillegg preget av en
forhandlingssituasjon som gav Södra få muligheter til å påvirke kostnadene frem til industrien.

Da Tofte ble nedlagt våknet hele den norske skogsektoren og faktisk også politikerne. Men
oppvåkningen var noe omtåket og kanskje litt morgentrøtt. Man har reagert og handlet på
logistikksiden, men ellers ser det ut til å være vanskelig å få gjennomført endringer i Norge. Norske
politikere gjør fortsatt den vurderingen at levekår i distriktene er best beskyttet ved å opprettholde
konsesjonslovgivningen. Skattelovgivningen ser ikke ut til å være på agendaen og forbedringer innen
logistikkområdet går langsomt.

Etter Pöyrys syn er norske politikere avgjørende for den norske skognæringens fremtid. Politikerne
kan og bør, slik Pöyry ser det, handle for å skape rammevilkår som øker konkurranseevnen til norsk
skogbruk og skogindustri. Det er nærliggende å sammenligne med Sverige, som er nærmest og
påvirker norsk skogindustri mer enn noe annet land.
KONSESJONSLOVGIVNINGEN
Her ser vi at det vil skapes store fordeler både på kort og lang sikt dersom konsesjonslovgivningen
liberaliseres, boplikten mykes opp og prisreguleringen fases ut. Dette vil a) gjøre det lettere for
interesserte skogeiere å kunne kjøpe skog samt utvikle egen skogeiendom og b) medføre at antallet
eiendommer på det åpne markedet øker, noe som igjen fører økt avvirkningsvolum grunnet
finansiering fra kjøp av eiendom, og c) at man får en lansiktig strukturell rasjonalisering som fører til
rasjonell skogsdrift.
Disse punktene med flere fører til at det er enklere for industrien å få virke ut på markedet når det er
behov for det. Tilbudselastisiteten av forsyninger øker til fordel for et mer velfungerende
tømmermarkedet
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SKATTELOVGIVNINGEN
Det er sentralt at skattelovgivningen gagner avvirkning og en bærekraftig bruk av skogressursene.
Her har norske myndigheter muligheten til å endre rammevilkårene svært raskt. Lovverket kan
endres over natten, og dermed skape bedre forutsetninger for en hel industri som forbedrer sin
konkurranseevne.
• Likestille investering i skog med investering i kapital.
• Fjerne skattemessige forskjeller mellom å selge eiendommen innen familien og til noen utenfor
familien og sidestille gevinst ved eiendomssalg og kapitalgevinst. Dette, kombinert med en mer
liberal konsesjonslovgivning, vil føre til en høyere omsetning av eiendommer og at interesserte
skogbrukere får muligheten til å kjøpe skog. Gjeldende skatterett bidrar til å opprettholde status
quo i en bransje som har behov for rasjonalisering.
• Åpne muligheten for raskere skattemessige avskrivning av industrielle anlegg. Dette reduserer
industriens kostnader og gir en umiddelbar effekt på konkurranseevnen i forhold til andre land.
Det vil også øke investeringsviljen i Norge.

FORBEDRE LOGISTISKE FORUTSETNINGER
I intervjuene som Pöyry har gjennomført i Norge fordømmer nesten alle transportkostnadene som
oppfattes som unødvendig høye i Norge. Veier og til dels broer har tidvis lav standard, jernbanenettet
(hovedsakelig i nord-sørlig retning) har for dårlig kapasitet og regler for maksvekt og maksimum
lengde er betydelig strengere enn hos svenske og finske konkurrenter.
Det tar naturligvis lang tid å forbedre veier og broer, men på kort sikt kan politikere gjøre mye uten å
forandre infrastrukturen som sådan.
Norge har lang tradisjon for "nærhetsprinsippet" innen samferdsel. Store deler av veinettet ligger
innenfor fylkenes eller kommunenes ansvarsområde og sentrale myndighetene gir retningslinjer for
regionale og kommunale myndigheters arbeid. Når regjeringen bestemmer seg for å øke vektgrensen
på lastebiler til 60 tonn, og dette skjer på bakgrunn av nærhetsprinsippet, blir det et spill for galleriet
fordi det er lokalmyndighetenes oppgave å reklassifisere veinettet. Fra skogbrukets side opplever
man at denne reklassifiseringen både er treg og motarbeides. Pöyry kan i denne sammenhengen bare
konkludere med at logistikkutfordringene i Norge er betydelige og at omstillingen til en mer
konkurransenøytral tømmertransport går for sakte. Dersom Norge tar sin målsetning om å
opprettholde levende bygder på alvor, er det store utfordringer å ta tak i.

4.5

Småskala kan ha sine fordeler, men ikke i skognæringen
Som vi demonstrerte i rapporten ” Norsk skognæring - komparative fortrinn” er
skogeierandelslagene små sammenlignet med f.eks. Sverige. Fordelene med dette er nærhet til
skogeierne man jobber for, lokal forankring, lokalkunnskap, etc. Ulempene er små og dermed svake
konsernfunksjoner, et svakt økonomisk grunnlag for industriell satsing, vanskeligheter med å få til
store og gode logistikksystemer (med f.eks. returtransport) og relativt høyt kostnadsnivå.
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Skogbruk, og i enda større grad treindustrien, opererer i dag i såpass stor skala (for å takle
kostnadskonkurransen) at små og svake organisasjoner har åpenbare ulemper når det gjelder å
utvikle skogindustrien fremover.
Når man bygger et anlegg for produksjon av sulfatmasse med en årlig kapasitet på 600.000 tonn
årlig, vil investeringskostnaden være i størrelsesorden €1 milliard. For å i det hele tatt ta seg bryet
med å utrede og prosjektere en slik investering behøver den eller de organisasjonene som utfører den
et meget god grunnlag, både økonomisk og i forhold til medlemssmassen.
De norske skogeierforeningene per i dag for små til å kunne utvikle næringen framover på en
kraftfull måte. Med en høy grad av konsensus ville dette vært mulig, men Pöyry opplever ikke at
noen slik konsensus eksisterer.
På industriens side går spennet fra andelslag som ønsker å utvikle ny industri til de som ikke mener
at man bør drive med industriell virksomhet overhodet.
På politisk nivå kan man f.eks. studere holdninger til konsesjonslovgivningen, hvor noen
organisasjoner mener at den skal forbli slik den er, mens andre arbeider hardt for å liberalisere denne
og annen relatert lovgivning.
Når det gjelder virkeskjøp, konkurrerer andelslagene med hverandre i de samme områdene og for en
utenforstående observatør kan det virke som at skogeierforeningene de siste årene heller har kriget
mot hverandre enn forsøkt å samarbeide om bransjens beste.
Hvis skogeierforeningene innenfor rammen av SKOG22s arbeid kan begrave stridsøksen, er det store
muligheter for at de norske skogeierforeningene kan samarbeide i fremtiden, til fordel for både
næringen og medlemmene.

4.6

Verdsett det man har
Norge har fortsatt en stor skogindustri, med papir- og sagbruksindustrien i spissen. Som Pöyry har
påpekt har imidlertid disse segmentene betydelige utfordringer å takle akkurat nå. Papirindustrien er
i et fallende marked og prøver å håndtere dette ved å være kostnadseffektive og innovative slik at
man til tross for vanskelighetene kan forbli i markedet lenger enn andre, og dårligere rustede
konkurrenter.
Sagbrukene har problemer med avsetting av bi-produkter, og møter konkurranse fra importerte
trevarer og eksport av sagtømmer.
Begge disse produktsegmenter har avgjørende betydning skognæringens fremtid i Norge. Norske
Skogs fabrikker står for en tredjedel av hele Norges industrivedsavsetting og sagbrukene skaper den
største delen av rot-nettoen, som er det som motiverer skogeiere til å avvirke.
I intervjuene har representanter fra både papirindustrien og sagbrukene uttrykt frustrasjon over de
stadig trangere vilkårene for å bedrive skogsindustri i Norge. Man opplever kort sagt at politikerne
ikke lytter, og om de gjør det, så gjenspeiles dette i liten grad i handling.
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Hvorfor ting er som de er, er vanskelig for Pöyry å bedømme, men vi anser det som svært viktig at
politikerne nå lytter til næringen. Hvis ikke er det fare for at de om noen år, eller som følge av neste
lavkonjunktur, ikke har noen næring igjen å lytte til.
Skogindustrien som per i dag eksisterer skaper cash-flow og vil i overskuelig fremtid stå for
etterspørselen etter tømmer fra norske skogeiere, til andre næringer kan erstatte eller supplere dagens
industri. I mellomtiden trenger skognæringen industrien så gode rammevilkår som mulig.

4.7

Europa skriker etter ved
Selvfølgelig skal man ikke se bort fra muligheten for å eksportere tømmer fra Norge til glupske
industrier i Europa. Denne etterspørselen eksisterer, og innkjøpsorganisasjonene i Norge utnytter
denne muligheten stadig mer.
Samtidig gjøres dette i mangel av andre muligheter. Prisstrukturen for eksporten er sjelden veldig
god når høye logistikkostnader belaster kalkylene. Den nasjonale skogindustrien opplever imidlertid
en betydelig lavere etterspørsel etter trevirke sammenlignet med tidligere, og Norge er avhengig av
vedeksporten for å holde bransjehjulene i gang. I denne situasjonen er det viktig at stat og kommuner
bidrar til å sikre eksporthavner, togterminaler og gode vilkår og betingelser.

4.8

Norsk skogindustris konkurransekraft – sammenligning av kostnader
Basert på kostnadsammenstillingen som er presentert i rapporten "Norsk skognæring - komparative
fortrinn" kan man oppsummere omtrent som dette (Figur 1 1). Sagbrukene har både på
hjemmemarkedet, men faktisk også ved eksport til Europa, relativt sterke grunnforutsetninger, gitt at
produksjonen er kostnadseffektiv.
Dette løser imidlertid ikke problemet med avsetning av massevirke og andre biprodukter fra sagbruk.
Her kan man se mot annen industri. OSB-produksjon og pellets for industrielt bruk fremstår da som
mulige alternativer. Dette hjelpes av at norsk massevirke har blitt mye billigere de siste årene.
Situasjonen kan naturligvis endre seg, f.eks. ved endringer i valutakursene, prisen på massevirke bør
uansett øke i Norge dersom ny industri øker etterspørselen etter tre. Men gitt disse forbeholdene er
etableringer innenfor pelletsindustri og OSB kostnadsmessig mulig. Den markedsmessige
muligheten må også analyseres. Etterspørselen etter OSB-plater øker raskt i Norden og det er kanskje
mulig å skape et regionalt marked som tilsvarer årsproduksjon ved en forholdsvis stor fabrikk.
Pellets for industri er enklere og etterspørselen eksisterer, det er et raskt økende marked for dette i
Europa. Det fremtidige prisnivået vil være avgjørende for en eventuell etablering.
Men med dessa brasklappar så är etableringar inom Industrial pellets och OSB kostnadsmässigt
möjliga.
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Relativ konkurranseevne til en ny, norsk produksjonsenhet i et spesifikt marked basert på
produkter med sterkest vekstpotensial

Den kostnadsmessige konkurranseevnen for eksisterende og potensielle nye industrier innen skog i
Norge presentert i denne rapporten er ikke uforanderlig, men er basert på dagens kostnadsnivå og
produksjonsoppsett, og kan styrkes ved økt effektivitet og forbedrede prosesser. Mange av
skognæringsaktørene i Norge er i dag er imidlertid for små til å håndtere det nødvendige arbeidet.
Det er derfor behov for samlokalisering, hvor større mengder trevirke og biomasse av ulik kvalitet og
kvantitet bearbeides i det samme området og alle synergier maksimeres. Å samlokalisere og
kapitalisere på synergier i forskjellige prosesser er nødvendig for å drive utviklingen av 2.generasjons biodrivstoff og industri basert på biomaterialer. Hver produktstrøm og prosess-synergi
(GROT, lignin, hemicellulose, furuolje, etc.) må utnyttes for å redusere produksjonskostnadene ned
til et nivå hvor industrien er levedyktig.

4.9

De norske skogeierne har de beste insentivene til å investere
Under gjennomføringen av kostnadssammenligningen fremstod det som åpenbart at det er lite
sannsynlig at man i Norge er i stand til å tiltrekke seg internasjonale investorer for å bygge et nytt
BSKP-anlegg (som en erstatning for Tofte). Kapitalkostnadene vil rett og slett sammenlignet med de
andre kostnadene bli for høye. Investorer vil dermed ikke kunne oppnå tilstrekkelig god avkastning
på investert kapital.
La oss istedet leke med en annen tanke. Hvem vil tjene mest mulig økonomisk på en nyetablert og
vesentlig skogindustri i Norge? Jo, selvfølgelig skogeiere. For hver ny industrietablering som øker
etterspørselen etter trevirke, stiger prisen på dette som igjen kommer skogeierne til gode.
En samlet beregning som inkluderer skogeiers fortjeneste (verdiøkning) i skogen ved en industriell
etablering gir en helt annen totalkalkyle enn de langt snevrere kostnadskalkylene. Dersom skogeierne
selv investerer i industriell nyetablering og kan beholde en del av renten på kapitalen, økningen i
virkespris og eventuell fortjeneste de årene man går med overskudd, så er det ikke urimelig å se for
seg et SKP-bruk eller en integrert mølle.
250
Pöyry Management Consulting (Stockholm) AB

Det er ikke denne rapportens ramme å gi en dyptgående analyse av disse alternativene, men de
norske skogeierne har muligheten i sine hender. Hvorfor skulle ikke norske skogeiere kunne å følge
Södras eksempel?
Selv her bør et initiativ komme fra større organisasjoner eller formelle samarbeid enn hva som er
tilfellet i Norge i dag. Muligheten ligger imidletid hos skogeiernes.
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5.

MARKEDSKANALER

5.1

Mål og tilnærming
Målet med denne seksjonen er å beskrive og analysere styrker og svakheter ved nåværende
markedskanaler for å formidle kunnskap om fremtidige endringer i distribusjonskanaler, samt gi
anbefalinger om hvordan selskaper innenfor norsk skognæring best kan arbeide innenfor kanalene
for å maksimere identifiserte muligheter.
En av de viktigste beslutninger de fleste selskaper tar, er hvilke salgskanaler de vil benytte i
markedet, da dette valget får konsekvenser for alle aspekter av virksomheten. Det finnes dog ikke én
ideell markedsstrategi, ulike alternativer velges av forskjellige firmaer i det samme markedet, og
disse kan vise seg å fungere like godt. Denne delen av rapporten vil først fokusere på hvordan
salgskanaler i den mekaniske konstruksjonen/trelast/treidustrien i nasjonale og regionale markedet
må endre seg for at industrien skal kunne vokse og øke sin verdiskapning. Deretter følger en
beskrivelse av hvordan skogsindustriens tilnærming til oversjøiske salg er i endring og hvordan dette
fører til økt samarbeid mellom bedrifter i bransjen. Til slutt vil (fremtidige) salgskanaler for
biobrensel bli diskutert

5.2

Den tremekaniske industriens og byggeindustriens markedskanaler
Det eksisterer få, men et økende antall boligblokker og næringsbygg bygget med bærende
konstruksjon i tre. Disse prosjektene omfatter mange ulike konstruksjon- og detaljløsninger. Hvert
prosjekt har sine egne løsninger, basert på valg av vegg- og bjelkelagsystemer eller valgte
produksjonsmetoder.
Det eksistere altså ikke ett standardisert system for grensesnitt mellom ulike komponenter, noe som
innebærer en usikkerhet og har som konsekvens at entreprenører velger stål eller betong istedenfor
tre, og at leverandører ikke våger å investere i utvikling av nye produkter og komponenter. Dette er
en viktig medvirkende faktor når det gjelder hvorfor bruk av tre i boligblokker og næringsbygg ikke
har større omfang. Lite bruk av tre påvirker også behovet for mekaniske treprodukter, slik som OSB
og trefiberplater (isolasjonsplater).
En veldefinert byggesystem for trehus mangler også for små hus. Det er imidlertid i forbindelse med
hus i flere etasjer og næringslokaler at manglene blir tydeligst. Disse bygges primært av store
entreprenører som kjøper komponenter fra ulike produsenter. For små hus kommer stort sett alle
komponenter fra samme produsent.
Det er dermet et uutnyttet potensial for at økonomiske fordeler ved bruk av tre kan oppstå ved å
utvikle standardløsninger for trekonstruksjon. Gitte krav til ytelse og funksjon kan oppfylles bedre til
samme kostnad, eller så kan ytelseskrav bedre oppfylles ved en gitt kostnad. Potensialet ligger i
lavere kostnader for prosjektering, redusert byggetid fordi ansatte utarbeider faste rutiner, økt
serielengde hos komponentprodusenter, og dermed reduserte enhetskostnader, samt lavere
vedlikeholds-, reparasjon- og rivingskostnader. Slike økonomiske fordeler vil øke etterspørselen etter
trebygninger og dermed skape ytterligere stordriftsfordeler.
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Få enkeltaktører på markedet (fra sagbruket til entreprenør) tar i dag på seg ansvaret for
videreutvikling, fordi det ikke anses som lønnsomt. Utviklingsarbeidet blir for stort i omfang,
usikkerheten rundt utfallet for stor og muligheten til selv å nyttiggjøre seg det fulle resultatet og
fordelene for liten. Insentiver for samarbeid mellom flere ledd i foredlingskjeden er for svake og
ingen aktører har vært store nok til å tvinge frem en standard. Dette er klassiske argumenter for
gjennom en sosial kollektiv innsats å støtte utviklingsarbeid.
Mangelen på en standard har store implikasjoner for hvordan markedskanalene for trelast i
byggebransjen ser ut. I dag er det ofte vanntette skott mellom de ulike aktørene i byggeprosessen, og
hver aktør fokuserer på egne kunder. Dersom man ønsker å være med og styre prosessen, må man
drive hele kjeden, slik at man har mulighet til å påvirke på et tidlig stadium samt styre hele
prosessen. Som et resultat har f.eks. Martinson, en av de største sagbrukene i Sverige integrert seg
oppstrøms hele veien til bygging av trebaserte flermannsboliger og næringsbygg, mens bransjen
generelt har en lav foredlingsgrad og leverer bulkprodukter som ofte ikke er tilpasset sluttbruk.
Flere standardiserte byggesystemer resulterer i en verdikjede med mer spesialiserte bedrifter som
produserer mer foredlede produkter med høyere kvalitet og i lengre serier. Bedrifter kan også levere
sine produkter direkte til byggeprosjekter og dermed beholde en større del av verdien. Mer direkte
kontakt mellom byggefirmaer og leverandører av trelast kan også føre til en bedre forståelse og
utvidet samarbeid rundt utvikling av nye produkter.

Den tremekaniske industrien og byggebransjen markedskanaler nå og inn i en potensiell
fremtidig
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5.3

Industriens produkter i oversjøiske markeder
Samtidlig kan norske sagbruk og annen mekanisk treindustri ikke bare fokusere på hjemmemarkedet.
Eksportmarkedene utgjør nå en fjerdedel av avsetningen (basert fra produsert volum) og rundt 70
prosent i Sverige og Finland. Mens salget i nærliggende markeder (Europa) tradisjonelt er forbeholdt
direkte handel til kunder eller gjennom en lokal distributør, så fyller ulike former for mellomledd og
handelshus tradisjonelt en betydelig funksjon i mer fjernliggende, men raskt voksende
eksportmarkeder som Afrika, Midtøsten og Øst-Asia. Dette gjelder ikke bare for tremekaniske
produkter, men alle produkter fra skogindustrien (papir, cellulose, kartong- og emballasjepapir), som
papirmasse, papir og trepaneler. Handelshus bidrar med markedskunnskap, lave faste kostnader som
kan fordeles over et større volum fra flere eksportører, samt markedsføring, logistikktjenester,
finaniering og forsikring.
Handelshus kjøper generelt varer fra produsenten levert til havn i eksportlandet, noe som innebærer
at produsenten har begrenset innsikt i virksomheten når det gjelder kostnader, pris, og noen ganger
også kunde. Økt konkurranse og åpenhet, som er et resultat av en voksende verdenshandel, gjør
handelshusenes virksomhet stadig vanskeligere, da de gradvis mister sine informasjonsfortrinn.
Handelen med varer har økt med 40 prosent siden 20055, noe som ikke ble en mulighet, men et
problem for handelshusene. Akselererende handel skjer på nye måter og ikke minst økt
tilgjengelighet til markedsinformasjon gjør det betydelig enklere for både selgere og kjøpere å inngå
avtaler. Da har de heller ikke behov for å blande inn et fordyrende mellomledd.
Samtidig vokser bedrifter innen skogindustrien seg større (se f.eks Figur 1 - Topp 10 globale
produsenter av saget bartre, 1995 vs. 2012) og øker sine globale ambisjoner, og som en konsekvens
oppnår de et mer og mer småmasket salgsnettverk med mer direkte handel med kunder. På samme
tid blir handelshusenes strategi å forsøke å knytte til seg nye kundegrupper i fremvoksende
markeder, der kostnadene for produsenter som gjør forretninger direkte med kunder, overstiger
fordelene på mellomlang sikt.
Topp 10 globale produsenter av saget bartre, 1995 vs. 2012

1.1.
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WTO Sekreteriatet
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Formelt samarbeid innen eksportmarkedene mellom selskaper som ellers konkurrerer i
hjemmemarkedet er en måte for produsentene å opprettholde direkte relasjoner med kunden, men
samtidig å sikre seg større andel av verdien som handelshus tradisjonelt har bidratt med, spesielt
bedre markedskunnskap og lave fast kostander. Svenske UNI4 Marketing, som er det største felles
salgsselskapet for trelast fra SCA, Holmen, Södra og Martinson i Midtøsten og Nord-Afrika er et
eksempel på et slikt samarbeid og er en av de ledende leverandører av trelast i området. Et mer
uformelt samarbeid eksisterer også innen andre markeder, for eksempel Kina. Norge har bedrifter
innen skogindustrien som har eksisterende salgsnettverk i utlandet (i noen tilfeller globalt), som
andre deler av industrien kan dra nytte av gjennom en overføring av kunnskap og informasjon,
eventuelt delte logistikk- og administrasjonskostnader.

5.4

Biobrensel/biodrivstoff
Norge har globale selskaper innen olje- og drivstoffindustrien. Dette bør kunne være en fordel for
distribusjon og salg av flytende biobrensel, da det kun er behov for minimale endringer for å tilpasse
teknologien i tradisjonelle terminaler, tankskip og båter til flytende biobrensel. Det eksisterer
foreløpig ikke et marked for, og derfor heller ingen markedskanaler for andregenerasjons flytende
biobrensel. Imidlertid følger fordelingen av første generasjons biodrivstoff i stor grad samme modell
som tradisjonelt oljebasert drivstoff, med en verdikjede bestående av produsenter (raffinerier),
terminaler, transportører, distributører og salgspunkter, ofte integrert i ett selskap, som for eksempel
Statoil. Utilstrekkelig og dyr distribusjon anses å være den viktigste årsaken til at etterspørselen etter
førstegenerasjons flytende biodrivstoff i Nord-Amerika ikke vokser raskere. Ettersom produksjonen
ofte skjer i jorbruksstatene i USAs innland, langt unna den tradisjonelle olje-og
petroleumsindustrien, må drivstoffet transporteres til de store markedene på den amerikanske øst-og
vestkysten. I tillegg mangler nødvendig og tilstrekkelig infrastruktur. Resultatet er høye transport- og
lagringskostnader og høyere priser for sluttkunden.
Fordelene ved å ha kontroll over eksisterende infrastruktur og distribusjonsnettverk understrekes av
interessen petroleumsselskaper og raffinerier, som svenske Preem og de store, olje- og
drivstoffselskaper f.eks. BP og Royal Dutch Shell, historisk har utvist for utvikling av
andregenerasjons biodrivstoff. I løpet av det siste året har imidlertid BP og Shells investeringer falt
kraftig. Hele prosjektet står stille, da ingen av selskapene forventer at andregenerasjons flytende
biodrivstoff produsert av tre vil være konkurransedyktig før etter 2020.
I likhet med markedet for olje og petroleumsprodukter så har et aktivt marked for derviathandel
oppstått for førstegenerasjons biodrivstoff. Både futures og opsjoner for etanol og biodiesel er omsatt
på Chicago Mercantile Exchange. Dette gjør det mulig for produsenter og kjøpere å begrense
prisrisiko for ulike tidshorisonter, noe som bidrar positivt til investeringene i sektoren.
I motsetning til andregenerasjons flytende biodrivstoff, er det et aktivt marked for fast biobrensel. Et
globalt marked for spesielt pellets til industrielt bruk har vokst frem i løpet av kort tid. Dette
markedet preges av direkte avtaler mellom produsenter og kjøpere med en svært begrenset rolle for
mellomledd. En årsak til dette er langsiktige leveringskontrakter som inngås mellom selger og
kjøper, noe som ofte er et krav fra dem som finansierer kjøpet. Dette medfører at det globale
pelletsmarkedet er relativt lite likvid. Tredjepartshandel som tross alt forekommer skjer ofte ved at
pelletsprodusenter eller kjøpere opptrer som mellomledd. Markedet for kommersielle pellets i
Østersjøregionen er annerledes i den forstand at det er mer som et spotmarked, og mellomledd står
for en større andel av markedsaktiviteten, mens volumene er små i et globalt perspektiv.
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