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Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

Så ökar skogsnäringen klimatnyttan i samhället 
 

Hur kan skogsnäringen skapa ökad lönsamhet, konkurrenskraft och jobb i hela 
landet samtidigt som fossil energianvändning fasas ut till 2045? 
Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, visar hur branschen kan 
skapa ännu mer klimatnytta än idag. Färdplanen är framtagen av 
branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Färdplanens vision är: Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Visionen går utanför den egna 
branschen genom att innefatta en omställning av hela samhället till en biobaserad ekonomi. I en växande 
bioekonomi bidrar skogsnäringen till klimatarbetet redan i dag på tre övergripande sätt; genom 
substitution där biobaserade produkter ersätter andra produkter som tillverkas av fossil råvara eller som 
orsakar stora fossila utsläpp när de tillverkas, genom kolbindning i skogen och i biobaserade produkter, 
samt genom att minska den egna användningen av fossil energi.  

Färdplanens mål är att skogsnäringens samlade klimatnytta och bidrag till ett fossilfritt samhälle har ökat 
till 2045 genom mer biobaserade produkter och genom utfasning av fossil energi i den egna 
verksamheten. 

Målbilder till 2030 
För att öka skogsnäringens samlade klimatnytta och bidrag till ett fossilfritt samhälle har 
Skogsindustrierna tagit fram ett antal målbilder för färdplanen till 2030. Målbilderna är indelade efter de 
två fokusområdena Klimatnytta och konkurrenskraft genom tillväxt i bioekonomin och Klimatnytta genom 
utfasning av fossil energi i den egna verksamheten. 

Klimatnytta och konkurrenskraft genom tillväxt i bioekonomin 
• Skogsnäringens andel av BNP har fördubblats från 3 procent 2013 till 6 procent 2030.  
• Marknaden för träprodukter har breddats och värdet i leveranserna har ökat - minst 50 procent av 

alla nya bostäder byggs med trästomme och en ökad andel av övriga byggnader byggs med 
trästomme. 

• Investeringar i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar med koppling till skog och 
skogsindustri har fördubblats till 8 miljarder kronor per år. 

• Skogsnäringens leveranser av bioenergi har ökat. 
• Produktion av biodrivmedel baserat på skogsråvara har ökat – bedömningen är att den kan öka från  

1 TWh till 10 TWh 

Klimatnytta genom utfasning av fossil energi 
• Den fossila energianvändningen i skogsindustrins processer har minskat ytterligare. Idag är 

processerna i sågverken i det närmaste helt fria från fossila bränslen och processerna i pappers- och 
massaindustrin är till 96 procent fria från fossila bränslen. 

• Inga fossila drivmedel används i de arbetsmaskiner som används i skogsindustrin eller i skogsbruket. 
• De fossila utsläppen från skogsnäringens inrikes transporter har minskat.  

http://www.skogsindustrierna.se/
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Vad behövs för färdplanens genomförande? 
För att skogsnäringen ska kunna uppfylla färdplanens vision och mål krävs åtgärder inom många 
områden. Här tar vi upp de som bedöms vara de viktigaste där politiken behöver bidra.  

En tydlig politisk vilja att skapa ett biobaserat samhälle  
För en växande bioekonomi behövs ökad produktion av skogsnäringens produkter, bioenergi och 
biodrivmedel. Politiken måste skapa förutsättningar för detta genom att bland annat undanröja 
osäkerheten kring synen på skogsbruk, kring skatter och avgifter kopplade till biobaserade produkter, 
transporter med mera. Det krävs också ökad statlig finansiering av forskning och innovation som minst 
matchar branschens egna satsningar.  

Konkurrenskraftiga villkor för skogsnäringen 
Skogsnäringen verkar på en global marknad. Det ställer höga krav på konkurrenskraftiga villkor för till 
exempel elkostnader, tillståndsprövningar, investeringsklimat och avgifts- och skattetryck, i linje med de 
villkor som internationella konkurrenter har. 

Säker tillgång på biomassa från hållbart skogsbruk 
För att skogsnäringen ska kunna bidra till ett fossilfritt Sverige måste det finnas god och säker tillgång på 
biomassa från skogen. Möjligheten att bedriva ett effektivt och hållbart skogsbruk är avgörande. Industrin 
kommer att efterfråga mer råvara för att kunna öka nuvarande produktion av trävaror, kartong, papper 
och massa. Det är en förutsättning för ökade sidoströmmar till produktion av energi, drivmedel och nya 
biobaserade produkter. Det är viktigt att det inte införs styrmedel och bidrag som snedvrider 
konkurrensen eller styr råvarans användning.  

Ökat fokus på godstransporter 
Gods och godstrafik måste ges högre prioritet vid satsningar på infrastruktur. Infrastruktursatsningar som 
utgår från industrins behov är också centralt. Till exempel behövs insatser för överflyttning. Många av 
Skogsindustriernas medlemsföretag vill och kan flytta över mer gods till järnväg och sjöfart om 
Trafikverket kommer tillrätta med flaskhalsar och andra hinder. Åtgärderna i Industrirådets inspel till 
Godsstrategin behöver genomföras. 

Effektivisering av transporter 
Effektivisering kan till exempel åstadkommas genom att tillåta tåg och lastbilar som är både tyngre och 
längre. En första åtgärd i närtid är att se till att hela vägnätet anpassas till lastbilar med en maxvikt på 74 
ton. Potential för effektivisering genom digitaliseringens möjligheter, till exempel horisontella 
samarbeten, ökar om myndigheter driver på för digitalisering inom transporter och infrastruktur.  

Elektrifiering 
Ökad elektrifiering inom vägtrafiken kan bland annat ske genom batteridrift av mindre lastbilar och 
persontrafik. Elektrifiering av större vägar som europavägarna, med mycket tung trafik, eller kortare 
sträckor med skytteltrafik bör också genomföras.  

Fortsatta satsningar på forskning och innovation 
Satsningar på forskning och innovation från staten och näringslivet måste ytterligare intensifieras. Det är 
avgörande för att möjliggöra utveckling mot en växande biobaserad ekonomi. Forskning behöver riktas 
mot de områden som presenteras i Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0. 

http://www.skogsindustrierna.se/
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