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DERES REF.: Thomas Malla VÅR REF.: Heidi E. F. Kielland Oslo, 14. august 2015 

Innspill til nasjonal bioøkonomistrategi fra Treindustrien                                                                                                    

Regjeringen har tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi. Det er positivt at intensjoner i 

Regjeringserklæringen følges opp. Dette slik at Norge kan utvikle en bioøkonomi og bli et lavutslippssamfunn. 

Det legges til grunn at bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser og deres konvertering til for 

eksempel mat, fôr, kjemikalier, materialer og bioenergi. Kjernen i bioøkonomien er et skifte fra fossile hydro-

karboner til bærekraftig produksjon og foredling av fornybare hydrokarboner. 

Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer og 

organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Treindustrien er en aktør i bygge-

næringen som baserer sin produksjon på fornybare ressurser og som produserer fornybare bygningsmaterialer. 

Energien til produksjon fordeler seg som følger: 72 % bioenergi, 25 % vannkraft, og 3 % fossilt brensel. 

Treindustrien er også en del av Verdikjeden Skog og Tre. 

Treindustrien benytter sagtømmer til produksjon av bygningsmaterialer, som utgjør ca. 60 % av tømmerandelen 

ved avvirkning. Sagtømmer er den beste kvaliteten tømmer med høyest pris, mens ca. 40 % er massevirke som er 

sekundær kvalitet med lavere pris enn sagtømmer. Massevirke benyttes av treforedlingsindustrien til deres 

produksjon. Det er en gjensidig avhengighet mellom treindustrien og treforedlingsindustrien. Dette innebærer at 

det må være avsetningsmuligheter for sagtømmer for å kunne sikre tilgang på massevirke, og motsatt. 

I dag avvirkes i underkant av 40 % tilveksten av skog i Norge.  Økt bruk av skogsråstoff som erstatning for fossile 

kilder har avgjørende betydning for å redusere klimautslipp. Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet også lages 

av skog. Økt bruk av tre i bygg vil bidra til store utslippsreduksjoner som følge av substitusjonseffekt som gir 

reduksjoner av CO² utslipp. I tillegg lagres det 0,8 tonn CO² pr. kubikkmeter tre. 

For å oppnå positive klimaeffekter basert på overskudd av biomasse fra skogen har treindustrien en avgjørende 

rolle. Om ikke sagtømmer finner sin optimale anvendelse i markedet, vil ikke potensialet i norsk skog kunne 

utnyttes. 
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Byggenæringen består 54 982 bedrifter med 219 598 ansatte med 431 milliarder i omsetning. Direkte utslipp fra 

byggenæringen utgjør en vesentlig del av norske utslipp. Regjeringen vil videreføre en ambisiøs nasjonal 

klimapolitikk og har som mål at Norges nasjonale utslipp skal reduseres med 40 % fram mot 2030. Det langsiktige 

målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Klimaforliket legger til grunn at to tredeler av kuttene 

innen 2020 skal tas innenlands. Skal man lykkes med dette, må regelverket være en premissleverandør for 

måloppnåelse. 

Regjeringen har utarbeidet en rekke strategier som har til hensikt å fremme bærekraftig utvikling, økonomisk, 

sosialt og miljømessig. 

Det henvises spesielt til BYGG21 som har følgende ambisjon: "Bygg og byer skal ha god kvalitet, lav ressursbruk, 

forurense minst mulig, og bidra til å løse klima- og miljøutfordringene samfunnet står overfor." Mål nr. 6 

omhandler bærekraftige bygg: "Det må stimuleres til en grønn og livsløpsbasert verdiskaping. Viktige områder er 

energieffektivisering, klimagassutslipp, forurensning, materialer og ressursbruk, god klimatilpasning og godt 

innemiljø." 

SKOG22 er en annen nasjonal strategi med mål om å fremme verdiskaping og bærekraft i den skogbaserte 

verdikjeden. SKOG22 støtter opp om mål og ambisjoner i BYGG21-strategien. SKOG22 vektlegger blant annet krav 

til byggverk i Byggevareforordningen, hvor bærekraft inngår i grunnleggende krav til byggverk hvor 

livssyklusperspektivet bringes inn som tematikk. 

I en nasjonal bioøkonomistrategi er det vesentlig at fornybarhet, livsløpsvurderinger og livsløpsanalyser er en 

forutsetning for å utvikle et bærekraftig samfunn, miljømessig, økonomisk og sosialt. 

Utviklingen av biobasert økonomi forutsetter at myndighetene understøtter nye markeder ved å legge premisser 

gjennom lover, forskrifter og offentlige anskaffelser. For byggenæringen er byggeteknisk regelverk (TEK) en 

avgjørende premissleverandør for hvordan det bygges for fremtiden. Direkte krav til reduksjon av klimagass-

utslipp i byggeteknisk regelverk vil være et viktig strategisk grep for innføring av en nasjonal bioøkonomi. 
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