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Innspill til FNs miljøforsamling og nytt globalt rammeverk for natur under 

konvensjonen for biologisk mangfold 

 

Treforedlingsindustriens Bransjeforening takker for invitasjon til å komme med 

innspill til arbeidet med ny naturavtale under konvensjonen om biologisk mangfold. 

Treforedlingsindustrien representerer 13 bedrifter i Norge, alle med produksjon 

basert på skogråstoff. Treforedlingsindustrien lager bærekraftige produkter med 

svært lite karbonavtrykk basert på fornybare råstoffer, fra lokale og regionale kilder, 

og er derfor en viktig del av løsningen. Bedriftene produserer alt fra avispapir, 

emballasje, bakepapir og hygienepapir til byggematerialer, vaniljesmak og 

biodrivstoff. Alt tømmeret som benyttes i bransjen kommer fra bærekraftige 

hogster og det aller meste av tømmer og flis er sertifisert etter de internasjonale 

skogstandardene PEFC eller FSC. Råstoffet er fornybart, produktene er svært 

gjenvinnbare, og både råvarer og produkter binder karbon. Produktene kan som 

hovedregel enten resirkuleres eller erstatte petrokjemiske produkter, og vil derfor 

også være viktige bidragsytere i et lavutslippssamfunn. Mange av dagens 

petrokjemiske produkter kan i fremtiden bli erstattet av produkter basert på 

fornybare råstoffer, i hovedsak fra skog. 

 

Treforedlingsindustriens råstoff er en del av en større tømmerbasert verdikjede slik 

vi driver skogen i Norge (og Skandinavia). Driveren for avvirkning i Norge er 

sagtømmer til tremekanisk industri, som igjen er en forutsetning for trebyggeri – 

der karbonet fra skogen lagres i bygg i 50-100 år (og med høy grad av sannsynlighet 

vil bli fullstendig resirkulert i framtidens mere sirkulære økonomi). 

Treforedlingsindustrien anvender restprodukter fra hogst til denne industrien 

(massevirke) og biprodukter fra denne (flis) – og er avgjørende for både økonomisk 

og miljømessig bærekraft for hele systemet. Prosess21 har laget en 

ekspertgrupperapport om biobasert prosessindustri som omtaler bærekraftig 

biobasert råstoff til denne delen av industrien 

(https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/2

00528-biobasert-prosessindustri-prosess21-rapport_2.pdf).  
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Treforedlingsindustrien har lagt frem et veikart der vi har som målsetning å kutte 

alle klimagassutslipp til null innen 2050 (se veikartet her: 

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-

brosjyrer/veikart-for-treforedlingsindustrien-web.pdf). Utslippene fra bransjen er 

allerede minimale. Bransjen er basert på fornybart og bærekraftig råstoff, og 

produserer varer som kan erstatte tilsvarende produkter basert på fossile råvarer. 

Bransjen i Norge er i tillegg tuftet på fornybar vannkraft, noe som gjør 

karbonfotavtrykket svært lite. Vi ser dette som et viktig bidrag til det grønne skiftet. 

Ved å gjøre en stor innsats for klimaet bidrar bransjen også til bedret biologisk 

mangfold. 

 

Bransjen ønsker å understreke at det er viktig å se bruk og vern av skog i 

sammenheng. Uten aktiv og bærekraftig bruk av skogressursen vil det være 

vanskelig å opp klimamålene. Dette vil igjen gjøre det vanskeligere å beholde det 

biologiske mangfoldet som følge av mer ekstremvær og endret temperatur. 

 

 

Vennlig hilsen 
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