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Förord

Det projekt som ligger till grund för denna bok har drivits av Studie-
förbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och genomförts under 2009.
Boken bygger vidare på de resultat som presenterades i Brännhett om
svensk skog (2004, SNS Förlag) genom ett uppdaterat och utvidgat per-
spektiv på råvarukonkurrensens ekonomi. Vår förhoppning är att boken
ska ge läsaren en djupare, och i viss mån bredare, förståelse av den svens-
ka skogens och skogsmarkens användning utifrån den utveckling vi sett
som gäller skogens alltmer mångfacetterade användningsområden. 

Vi vill tacka de företag och myndigheter som bidragit till projektets
finansiering. Projektet har i sin helhet erhållit finansiellt stöd från föl-
jande organisationer:

Billerud AB Statens energimyndighet
Eskilstuna Energi & Miljö Sveaskog
Göteborg Energi AB Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Holmen AB Söderenergi AB
Luleå Energi AB Södra Skogsägarna
Lunds Energikoncern AB Tillväxtverket
Nordic Paper Vattenfall AB
Norra Skogsägarna Vinnova
Skellefteå Kraft AB

En referensgrupp har varit tillsatt under projektarbetet, bestående av
representanter från flertalet av de ekonomiska bidragsgivarna. Refe-
rensgruppen har följt arbetets gång och gett värdefull information och
goda råd som bidragit till projektets slutförande. Ordförande för refe-
rensgruppen har varit Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i
Stockholm. Vi vill tacka samtliga deltagare i referensgruppen – med
medlemmar från både skogs- och energisektorn samt berörda myndig-
heter – för konstruktiv hjälp under projektets gång. Vi vill också tacka
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Jan-Olof Edberg som initierade projektet. Vi bär dock ensamma ansva-
ret för val av ämnen, metodansatser och slutsatser av analyserna. Föl-
jande personer (affiliering) har ingått i referensgruppen.

Anders Snell, Lars Bergman, ordförande, 
Billerud AB Handelshögskolan i Stockholm

Bo T. Holm, Lars Larsson,  
Norra Skogsägarna Göteborg Energi AB

Fredriks Steineck, Lars Stenberg,
Lunds Energikoncern AB Luleå Energi AB

Gunnar Fransson, Lennart Ryk, 
Skellefteå Kraft AB Söderenergi AB

Jenny Nyström/Peter Nyström, Matti Parikka, 
Eskilstuna Energi & Miljö Statens Energimyndighet

Jens Otterstedt, Per Grangsjö,  
Södra Skogsägarna Tillväxtverket

Jonas Brändström, Roine Morin, 
Vinnova Sveaskog

Jonas Wilde/Mats Nilsson, Sven Wird,
Vattenfall AB Holmen AB

Umeå och Luleå januari 2010
Runar Brännlund, Robert Lundmark och Patrik Söderholm
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Sammanfattning

I Sverige har skogen spelat en viktig roll för den ekonomiska utveck-
lingen de senaste 100 åren och varit starkt bidragande till dagens väl-
färd. Över tid har skogen och skogsmarken fått allt fler användnings-
områden, vilket lett till ett alltmer intensivt nyttjande, både som råva-
rukälla för industrin och som bas för andra verksamheter. Detta har
till stor del kunnat ske tack vare den höga tillväxten i landets skogs-
bestånd, samtidigt som skogsskötselmetoder utvecklats som möjliggör
såväl hög produktivitet som hög miljöanpassning. Men det har inte
kunnat förhindra uppkomsten av intressekonflikter kring skogens
utnyttjande, och i dag är frågan om skogens användning kanske mer
aktuell än någonsin. Förutom skogens värde som råvara för en rad tra-
ditionella skogsindust riella produkter som papper och sågade trävaror,
samt skogens ökade betydelse för energitillförseln, kommer utveck-
lingen inom det energi- och klimatpolitiska området att få stor bety-
delse. 

Men även det faktum att skogen och skogsmarken blivit alltmer vik-
tiga ur rekreations- och biologisk mångfaldssynpunkt kommer att driva
på intressekonflikterna. På sikt – i takt med ännu starkare fokus på kli-
matfrågan och fortsatt teknisk utveckling – kan skogen också bli intres-
sant för produktion av exempelvis biobaserade kemikalier. Sammanta-
get innebär detta tydliga intressekonflikter, såväl av renodlad mark-
nadsmässig som av mer politisk karaktär, det vill säga slitningar mellan
olika miljö- och energipolitiska mål. Ur detta perspektiv är det viktigt
att belysa vilka värden som står på spel och hur olika utvecklingsscena-
rier påverkar skogens värden och nyttjande.

Diskussionen om skogens utnyttjande har skärpts de senaste åren,
inte minst som följd av att skogen nu står i centrum i de tankar och för-
slag som finns kring det hållbara samhället och omställningen till ett
energisystem som är baserat på förnyelsebara resurser. Skogsbeståndet
växer kontinuerligt i Sverige men den ökande konkurrensen om skogs-
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råvaran pressar upp priserna. Målsättningar inom klimatområdet för
användning av förnybar energi och för produktion av förnybara driv-
medel inom energi- och transportsektorn har föranlett en intensivare
konkurrens om den svenska skogen. En ökad konkurrens kan i detta
sammanhang beskrivas som tillkomsten av fler användningsområden
för skogen och dess råvaror. 

Det är viktigt att påpeka att en ökad konkurrens ur ett samhällseko-
nomiskt perspektiv är önskvärt. Normalt ska allokeringen av skogsrå-
varan gå till den användare som har den högsta betalningsviljan. Men
samtidigt påverkar ekonomiska styrmedel denna allokering på sätt som
kanske inte var avsedda. Ett exempel är de skattelättnader som bioener-
gisektorn har och som därmed ökar dess betalningsvilja för skogsråvara.
Ett exempel på en styrmedelsdriven – till skillnad från marknadsdriven
– förändring i allokeringen. Användningen av biobränsle från skogsrå-
vara för el- och värmeproduktion gynnas därmed i Sverige av olika styr-
medel, vilket har lett till en kraftig ökning av användning inom denna
sektor.

Den svenska skogsindustrin är för närvarande den största kommersi-
ella användaren av den svenska skogen. Det bedöms som rimligt att det
förblir så även i framtiden. Däremot talar mycket för att tekniska, eko-
nomiska och miljörelaterade utvecklingstendenser kommer att öka
diversifieringen av användningsområden för den svenska skogen. För-
sök med etanolframställning som fordonsbränsle pågår, forskning kring
möjligheterna att skapa polymera material som substitut till plaster av
cellulosa bedrivs och omställningar av kemiska massabruk till veritabla
bioraffinaderier har gått från idé till storskaliga pilotanläggningar.
Utvecklingen av bioraffinaderier är ett försök att öka förädlingsvärdet
av skogsråvaran genom att exempelvis tillverka energi, biodrivmedel
och andra kemikalier.

Bokens syfte och målsättning

Målsättningen med denna bok är att ge ett samhällsekonomiskt per-
spektiv på utnyttjandet av skogen och dess resurser och därmed tillföra
sakliga argument till den debatt som pågått under en längre tid. Mer
konkret vill vi här (a) identifiera samt analysera ett antal centrala eko-
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nomiska och politiska faktorer som påverkar den svenska skogens
utnyttjande och till viss del också dess produktionsförmåga, (b) belysa
den ekonomiska betydelsen av olika målkonflikter rörande skogens
användning samt (c) diskutera behovet av statlig styrning inom skogs-
sektorn samt införandet av specifika politiska styrmedel (i energi- och
klimatpolitiken, skogspolitiken etc.). 

Förhoppningen är därmed att boken ska presentera en någorlunda
djup, och i viss mån bred, analys av den svenska skogens och skogsmar-
kens användning utifrån den utveckling vi sett. Den övergripande fråga
som ställs är om marknadsekonomin leder till den användning av skogs-
råvara som är bäst för samhället som helhet eller om det finns mark-
nadsmisslyckanden som nödvändiggör någon form av ingripande på de
aktuella marknaderna, och på vilket sätt ska myndigheterna i så fall
ingripa? Kopplat till detta är frågan om hur skogens nyttor fördelas och
hur fördelningen skulle förändras av en viss politisk inriktning inom
det skogspolitiska, energipolitiska och/eller miljöpolitiska området. Vi
kan också vända på frågeställningen, det vill säga fråga oss om de poli-
tiska ingripanden som redan gjorts, har varit och är snedvridande ur
konkurrenssynpunkt, eller om dessa bidragit till en mer effektiv alloke-
ring av skogsresursen.

Utgångspunkten i analysen är att skogen är en knapp resurs. Bety-
delsen av detta kan enkelt uttryckas som att kostnaden för användning-
en av skogen för ett specifikt ändamål är det värde som går förlorat i en
alternativ användning. Exempelvis kan skogen användas till att produ-
cera plank och bräder, men samma skog kan då inte användas till att
generera energi eller stå kvar för att lagra koldioxid. Med andra ord mås-
te vi även ta hänsyn till energi- och koldioxidlagringsvärdet vid framtida
beslut om hur skogen ska användas. Den här typen av beslutproblem är
förstås inte unika för frågor som rör nyttjandet av skogen; snarare är
det ett typexempel på ett allmänt resursallokeringsproblem som följer
av att resurser är knappa.

Utvecklingstendenser

Globalt sett ökar pappersproduktionen och konsumtionen med ca 3
procent årligen. Ökningen kan delvis förklaras av en generell ekonomisk
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tillväxt. Som en konsekvens kommer den globala pappersindustrins
fiberbehov att stiga över tiden. Importmöjligheterna av rundvirke till
Sverige har minskat, bland annat beroende på att den lokala efterfrågan
ökat i exportländerna, att exportländernas avverkningstakt närmar sig
tillväxttakten och att handelshinder införts. Strukturella förändringar
pågår inom den globala skogsindustrin och dessa påverkar efterfrågan
av skogsråvaran i Sverige. Dessa förändringar bedöms på sikt att minska
den nationella efterfrågan på skogsråvara och därmed lätta på konkur-
renstrycket. Däremot bedöms utvecklingen i Sverige få en motsatt
effekt. Sammantaget har den nationella utvecklingen en större effekt
än den globala strukturförändringen, varför efterfrågan på skogsråvara
bedöms intensifieras. I takt med att tekniken för produktion av biodriv-
medel utvecklas och EU:s klimat- och energipaket implementeras kom-
mer efterfrågan på skogsråvaran att tillta.

Den totala årliga tillväxten i Sveriges skogar har de senaste åren
varit större än den årliga bruttoavverkningen, med undantag för effek-
terna av stormen Gudrun. Skogsstyrelsen bedömer dock att den hög-
sta hållbara uttagsnivån ligger mellan 89 och 100 miljoner mesk per
år under de närmsta årtiondena. Det innebär att det krävs en netto-
import för att klara virkesförsörjningen. Ett ökat uttag av stubbar som
skogsbränsle kan ske, dock med osäkra kostnader, samtidigt som
importmöjligheterna av andra skogsbränslen bedöms minska i fram-
tiden. Stora avsättningar av skogsmark till skyddsområden, i syfte att
nå ambitiösa bevarandemål, kommer att ytterligare minska möjliga
uttagsnivåer.

Utvecklingen de senaste 30 åren har inneburit stora förändringar vad
gäller tillförseln i det svenska energisystemet och skyddandet av skogs-
mark från skogsbruk. De största förändringarna i den svenska energi-
tillförseln är främst utfasningen av fossila bränslen och den relativt stora
ökningen av biobränslen. Effekterna av dessa förändringar på råvaru-
konkurrensen i den svenska skogssektorn har hitintills varit begränsade,
mycket beroende på att ökningen av bioenergi kunnat ske med skogs-
brukets biprodukter – bland annat grot (grenar och toppar) – som i
alternativfallet skulle ha lämnats kvar i skogen, samt att en stor del av
ökningen av skydd av skogsmark skett på relativt improduktiva marker
(bland annat fjällnära skog). 
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Politiken och råvarukonkurrensen

Konkurrensen om råvaran varierar med förändringar av relativpriset,
som i sin tur styrs av efterfrågan och utbud. Relativprisförändringen
kan ha en direkt effekt genom att det blir konkurrens om ett visst sor-
timent, men även en indirekt effekt eftersom relativprisförändringen
påverkar skogsägarnas utbud av respektive sortiment. Ökad efterfrågan
på skogsråvara från energisektorn kan således få två effekter: dels att
en viss del av råvaran, som tidigare användes i massaindustrin, nu kana-
liseras till energisektorn, dels att skogsägarna i större utsträckning
avverkar klenare sortiment, som ger större massaveds/ brännvedsutbyte,
samt apterar skogen annorlunda så att en större andel av trädet går som
massaved/brännved. Sett ur samhällsekonomisk synpunkt är den kon-
kurrens som uppstår bra, eftersom marknaden via förändrade relativ-
priser styr råvaran mot det användningsområde där den värderas högst.
Politiska beslut i syfte att förändra resursfördelningen är därför inte
motiverade. Om marknadspriserna inte speglar skogens värden fullt ut
kommer dock resursfördelningen inte att bli den mest effektiva för sam-
hället. 

Skogen och skogsmarken ger dessutom en mängd kollektiva varor
och tjänster vars värde inte reflekteras i marknadspriser. Exempel på
sådana varor är kollagring, rekreationsvärden, biologisk mångfald, jakt
och fiske. Konkret kommer detta till uttryck i bland annat de miljömål
som riksdagen fastställt. Detta innebär att det uppstår konkurrens mel-
lan renodlade marknadsvärden och de sociala värden som omfattas av
miljömålen, men även att det kan uppstå konflikter mellan olika miljö-
mål. Det kanske tydligaste exemplet på miljömålskonflikter är mellan
begränsad klimatpåverkan och levande skogar. Vilka effekter den aviserade
politiken får på den svenska skogssektorn beror i hög grad på vilka mål
man sätter för självförsörjning. En politik som syftar till att Sverige ska
vara mer eller mindre självförsörjande med förnyelsebar energi får med
stor sannolikhet kraftiga återverkningar på hela den svenska skogssek-
torn och på möjligheterna att uppnå andra miljömål för skog och natur. 

Återverkningarna på skogssektorn yttrar sig framför allt genom
ökande konkurrens om råvaran, vilket även kommer att få negativa
effekter på svensk skogsindustri. Om politiken inte bygger på självför-
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sörjning är effekterna till stor del avhängiga av vad som sker i andra
delar av världen. En isolerad svensk satsning på att ersätta fossil energi
med biobaserad energi via efterfrågestimulanser – eller bestraffning av
fossilbränsleanvändning  – kommer att leda till ökad import av framför
allt etanol, producerad av sockerrör. Priseffekterna på världsmarknaden
av en isolerad svensk ökning är förmodligen små, vilket ger mycket liten
stimulans till ökad produktion av svensk etanol. Det betyder att om
man vill styra mot svenskproducerad etanol från cellulosa så måste man
ge direkta subventioner till detta, men även till produktion av biomassa,
vilket i sin tur ger upphov till nya målkonflikter. Slutligen kan man
konstatera att en storskalig satsning på biodrivmedel kan innebära att
problem bara flyttas från Sverige till andra länder, vilket exemplet med
sockerrörs- och majsbaserad etanol visar.

Den politik som nu stakas ut, såväl nationellt som inom EU, på kli-
mat- och energiområdet, samtidigt som målsättningen vad gäller skydd
av skogsmark skärps, innebär ytterligare press på skogen och skogsmar-
ken. Frågan är om alla de uppsatta miljömålen kan nås utan att det får
stora konsekvenser för den industriella delen av skogssektorn. En analys
av effekterna av ökad efterfrågan på biomassa för energiändamål visar
att effekterna på virkespris och utbud kan bli relativt stora. Möjliga vin-
nare i ett sådant scenario är skogsägarna, dock till viss del beroende på
hur undantagen mark kompenseras. Men det står helt klart att skogsä-
garna vinner på den aviserade energi- och klimatpolitiken eftersom
efterfrågeökningen innebär högre priser. 

De stora förlorarna är sågverksindustrin samt massa- och pappers-
industrin. Vi kan inte förvänta oss att politiken i någon större utsträck-
ning driver upp efterfrågan på sågade trävaror och papper, medan däre-
mot priset på sågtimmer och massaved förväntas stiga. Industrin får,
med andra ord, högre virkeskostnader, vilket pressar lönsamheten. Till
viss del dämpas kostnadsökningen förmodligen något till följd av högre
pris på industrins biprodukter. På lite längre sikt kan man dock inte
utesluta att den högre lönsamheten i skogsbruket leder till ökad pro-
duktivitet, vilket kan dämpa råvarukonkurrensen. Vilka som slutligen
blir vinnare och förlorare, i ett scenario där den ökade efterfrågan leder
till ökad virkesproduktion, beror emellertid till stor del på hur virkes-
förrådet utvecklas avseende trädslagssammansättning, kvalitet etc. 
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Ett annat sätt att betrakta skogens sociala värden, från ett kollektivt
perspektiv, är att industriellt nyttjande av skogsråvaran påverkar sko-
gens möjligheter att erbjuda rekreation och biologisk mångfald, utan
att de som värderar detta kompenseras. Detta innebär att det finns exter-
na effekter av skogens nyttjande som råvara för industrin. De värden vi
diskuterar uttrycks i skogs- och miljöpolitiken. Exempelvis säger por-
talparagrafen i skogsvårdslagen att produktionsmålet och miljömålet
ska ha lika stor vikt. Dock kommer det kanske mest konkret till uttryck
i vissa miljömål, inte minst de om levande skogar och begränsad klimatpå-
verkan. 

Det värde som nog diskuteras mest för tillfället är skogens bidrag till
växthuseffekten. Skogen har en viktig roll i kretsloppet för växthusgaser
via fotosyntesen. Problemet ur ett resursallokeringsperspektiv är att
skogssektorns roll i detta kretslopp inte är fullt ut internaliserad. Skogs -
ägare kompenseras inte för att de bidrar med minskade utsläpp på grund
av ökad tillväxt i skogen eller på grund av andra förändringar i skogs-
bruket. Inte heller internaliseras de substitutionseffekter som uppstår
när avverkad skog omvandlas till energi och skogsprodukter av olika
slag. Detta kan få ett antal oönskade konsekvenser, exempelvis att sko-
gens omloppstid blir kortare än vad som vore bäst ur ett samhälleligt
perspektiv och/eller att alltför lite skog odlas. Även om skogens roll för
klimatet är viktig kanske skogen är av ännu större vikt för möjligheterna
till rekreation genom jakt och andra fritidsaktiviteter i naturen. 

Avgörande för skogens värden ur rekreations- och friluftssynpunkt
är hur den sköts och hur fördelningen av trädslag ser ut och utvecklas.
Ett flertal studier visar att det finns en tydlig konflikt mellan marknads-
baserade värden som timmer och mer rekreativa värden. En utveckling
som innebär att vi som individer blir rikare och får mer fritid betyder
med stor sannolikhet att denna konflikt eskalerar; konkurrensen om
skogen ökar.

Det finns ingen för alla tider given användning av skogsråvaran. För-
utsättningarna för ett effektivt utnyttjande förändras i takt med bland
annat teknisk utveckling och förändrade preferenser. Den möjliga fram-
tida utvecklingen kan få stora konsekvenser för råvarumarknadernas
funktionssätt och även väcka nya frågor om effektiviteten hos olika poli-
tiska styrmedel. För att förbättra förståelsen av dessa effekter krävs ny
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forskning, som kan modellera och analysera viktiga interaktioner mellan
existerande och nya skogsproduktsmarknader och samtidigt belysa
effekterna av olika styrmedel. 

Oavsett vilka användningsområden som kommer att dominera i
framtiden är det sannolikt att nya viktiga målkonflikter kring skogsrå-
varan uppstår, inte minst då vissa produkter kommer att vara så kallade
biprodukter, med en förhållandevis låg priskänslighet på utbudssidan.
Det är först då vi fullt ut förstår de nya sambanden mellan olika sektorer
och förekomsten av eventuella målkonflikter som vi också kan hantera
dessa på rätt sätt.

Policylärdomar

Ett av våra centrala budskap är att politisk styrning av skogens utnytt-
jande i första hand är motiverad om de rådande marknadsförhållandena,
eller de politiska styrmedlen och åtgärderna, innebär väsentliga sned-
vridningar i de beslut som tas på marknaden (av skogsägare, energipro-
ducenter med flera). De exempel som presenterats – ett som behandlar
efterfrågan på skogsråvaror i energisektorn och ett som rör skogsutbu-
det – illustrerar förekomsten av ett antal ekonomiska, politiska och
rättsliga förhållanden som tenderar att leda till ineffektivitet på mark-
naden. Politikens viktigaste uppgift är att så träffsäkert som möjligt
hantera dessa och samtidigt undvika att explicit främja en specifik
användning av skogen. 

Det finns ofta samhällsekonomiska skäl för att kombinera en tradi-
tionell klimatpolitik (skatter, handel med utsläppsrätter etc.) med en
teknikpolitik som i första hand är inriktad på breda FoU-insatser. Forsk-
ning av stor betydelse för det framtida utnyttjandet av den svenska
skogsråvaran inkluderar, såsom betonats ovan, kemisk processteknik
och forskning kring råvarans biologiska egenskaper. Det är samtidigt
minst lika viktigt, för utvecklandet av ny teknik, att politiken skapar
förutsättningar för marknadens aktörer att göra effektiva val. Att fast-
ställa ett pris på utsläpp av koldioxid är centralt i detta sammanhang,
men det är också viktigt att avskaffa snedvridande subventioner i ener-
gisektorn samt undanröja regleringar och direktiv som förhindrar tek-
nikförnyelse. 
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Alla de ekonomiska och juridiska hinder som ny teknik möter utgör
dock inte exempel på marknadsmisslyckanden som kan motivera statlig
styrning. Det är därför viktigt att politiken utgår ifrån en gedigen analys
av de incitament som möter dagens investerare samt eventuella brister
i marknadens funktionssätt. Detta utesluter inte att det också kan vara
viktigt med mer riktade stöd till specifika teknologier och energislag.
Avkastningen på offentliga FoU-åtgärder ökar ofta då stödet utformas
i samverkan med praktiskt verksamma aktörer. 

Det kan också vara svårt att i praktiken få till stånd långsiktigt stabila
politiska styrmedel som ger tillräckliga incitament för till exempel
skogsbolagen att investera i FoU. Om tekniskt lärande i produktion och
användning är en fundamental drivkraft för kostnadsreduceringar blir
det speciellt viktigt med styrmedel som skapar långsiktigt stabila villkor
för framväxten av exempelvis underleverantörsindustrier. 

Samtidigt finns betydande svårigheter förknippade med att bedöma
olika teknikpolitiska styrmedels ändamålsenlighet. Detta beror bland
annat på den genuina osäkerhet som råder om olika teknologiers
utvecklingspotential, hur väl eventuella externaliteter redan är interna-
liserade med hjälp av existerande styrmedel samt vilken roll en nationell
politik kan spela i en värld där teknikutvecklingen i hög grad är global.
Det är viktigt att den nationella teknikpolitiken på ett tydligt sätt för-
håller sig till den globala utvecklingen och utnyttjar de komparativa för-
delar som finns inom landet. Detta motiverar sammantaget mer fördju-
pade – både teoretiska och empiriska – studier av förutsättningar för
och ändamålsenlighet med olika typer av FoU- och teknikstöd med
koppling till klimatpolitiska mål. 

Den osäkerhet som finns om framtida teknologiers potential får sam-
tidigt inte utgöra en ursäkt för en passiv politisk hållning. Den klimat-
relaterade teknikpolitiken fungerar i mångt och mycket som en försäk-
ring mot höga reduktionskostnader i framtiden, då den globala klimat-
politiken kan förväntas bli mer stringent. För att skapa incitament för
ekonomins aktörer att investera i FoU och tekniskt lärande krävs en
uthållig och långsiktigt trovärdig politik (något som ofta saknats i tidi-
gare svenska offentliga FoU-satsningar i energisektorn), inte endast en
satsning på de teknologier och energislag som i dag är nära att bli kom-
mersiella. Minst lika viktigt är att bygga upp samhällets kapacitet att
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bedriva grundläggande och tillämpad forskning i framtiden, bland
annat genom utbildning av forskare, förstärkning av laboratorieverk-
samhet och stimulans till forskarutbyten. Väl utbildade ingenjörer inom
exempelvis processteknik samt biologer och kemister som förstår skogs-
råvarans egenskaper kan vara nödvändiga för att hantera de långsiktiga
utmaningar som väntar oss under de kommande 50 åren och för att
säkerställa att skogen på ett effektivt sätt bidrar till att möta dessa utma-
ningar.

Slutsatser

Skogsbrukets utveckling och användningen av skogsråvaran har för-
ändrats över tiden och kommer att förändras även i framtiden, i takt
med bland annat teknisk utveckling och förändrade preferenser. Det
nuvarande intresset för så kallade skogsbaserade bioraffinaderier kan
till exempel innebära att skogsråvaran får nya användningsområden.
Samtidigt är det viktigt att poängtera att konkurrensen om skogsråva-
ran inte är en fråga om fysisk, utan ekonomisk, knapphet. Den uppstår
exempelvis då förändringar i efterfrågan från en användargrupp orsakar
signifikanta prisförändringar, som även drabbar andra användare. Ju
svårare det är för såväl skogsägarna som användarna av skogsråvara att
anpassa sig till dessa högre priser, desto mer intensiv upplevs konkur-
renssituationen. 

Kombinationen av en mer stringent klimat- och energipolitik i
riktning mot förnybara energibärare samt skogens ökade roll för rekrea-
tion, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster innebär de facto
en hårdare konkurrens. Ökat uttag av skog för energiändamål, samtidigt
som stora arealer skogsmark skyddas från skogsbruk, innebär högre
kostnader för den traditionella produktionen (papper och massa, såg-
verk etc.). I boken presenteras resultat som visar att då politiken både
vill åstadkomma en begränsad klimatpåverkan och öka arealerna av
skyddad skog kan detta medföra betydande press uppåt på sågtimmer-
och massavedspriser. Ett ökat fokus på intensivodling av skog kan dock
vara prisdämpande och därmed mildra konkurrensen. 

En viktig komponent i en långsiktigt hållbar klimat- och energipo-
litik är stabilitet i politikens mål men en betydande flexibilitet i de medel
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som används. Detta talar för ett brett användande av ekonomiska styr-
medel, såsom handel med utsläppsrätter och skatter, men tydligt mot
direkt statlig styrning av bränsleanvändningen och teknikvalen (såsom
var fallet i den nu avskaffade träfiberlagen). Om EU:s mål om 20 pro-
cent förnybar energi genomförs i varje medlemsstat fram till 2020, kom-
mer priset på skogsbränsle att pressas upp och därmed göra större uttag
i Sverige ekonomiskt mer lönsamma, samtidigt som importmöjlighe-
terna av sådana bränslen från våra närområden minskar. En konsekvens
av detta är att konkurrensen om råvaran ökar. Om en sådan situation
inte möts av ökad produktion av biomassa, till exempel genom ökad
produktivitet i skogsbruket, kan konsekvenserna för sågverksindustrin
och massaindustrin bli betydande. 

Trots att konkurrensen hårdnat, med stigande priser som följd, har
inte skogsbruket eller avverkningspraktiken förändrats mycket. Med
andra ord tycks utbudet av skogsråvara vara relativt prisokänsligt, vilket
innebär att (de marginella) uttagskostnaderna för bland annat skogs-
bränsle kan stiga relativt snabbt vid en ökad efterfrågan. Regionala
marknader, transportkostnader etc. är viktiga orsaker till denna effekt.
Internationell handel kan dock lindra priseffekterna genom möjligheten
att importera från länder med lägre trädbränslepriser. Genom att för-
ändra skogsbruket och skördetekniker bör det vara möjligt att öka den
totala produktionen av skogsråvara och samtidigt tillföra nya sortiment
till marknaden. 

Än en gång är det viktigt att påpeka att råvarukonkurrensen som
sådan inte utgör ett samhällsekonomiskt problem som motiverar stat-
liga ingripanden; snarare är konkurrensen och prismekanismen nöd-
vändiga för att signalera skogens ökade knapphet. Med andra ord, poli-
tiken bör inte försöka ersätta de ekonomiska marknadernas grundläg-
gande uppgift – att på ett effektivt sätt allokera samhällets resurser –
utan i stället fokusera på de värden som inte är prissatta på någon mark-
nad (miljökostnader, kollektiva nyttigheter etc.). Politisk styrning av
skogens utnyttjande är i första hand motiverad om de rådande mark-
nadsförhållandena eller de politiska styrmedlen och åtgärderna innebär
väsentliga snedvridningar i de beslut som tas på marknaden (av skog-
sägare, energiproducenter etc.). Politikens viktigaste uppgift är att så
träffsäkert som möjligt hantera dessa snedvridningar. 
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Skogens roll i den så kallade kolcykeln är viktig och detta reflekteras
inte fullt ut i marknadspriserna på skog, skogsmark, och skogsproduk-
ter. För närvarande kompenseras inte skogsägare för sitt bidrag, via
ökad tillväxt, till minskade koldioxidutsläpp. Inte heller internaliseras
de substitutionseffekter som uppstår när avverkad skog omvandlas till
energi- och skogsprodukter av olika slag. En internalisering av dessa
värden skulle kunna innebära att mer skogsråvara produceras samt att
fördelningen av skogsråvara mellan olika användningsområden föränd-
ras. Skogen genererar också andra värden av kollektiv karaktär och vår
studie visar att de värden som är förknippade med rekreation och jakt
ofta kan vara betydande; de är dessutom relativt känsliga för föränd-
ringar i skogsbruket och skogens sammansättning.

I boken presenteras exempel på förekomsten av ett antal ekonomiska,
politiska och rättsliga förhållanden som tenderar att leda till ineffekti-
vitet på de skogsråvarubaserade marknaderna. Dessa inkluderar till
exempel ineffektiva regler för allokering av utsläppsrätter, ineffektiva
tillståndsprocesser i energisektorn och en avsaknad av styrmedel som
på ett fullödigt sätt internaliserar olika miljöeffekter i såväl skogsbruk
och skogsindustri som energiproduktion. Minst lika viktigt är att av -
skaffa snedvridande subventioner i energisektorn samt undanröja regle-
ringar och direktiv som förhindrar teknikförnyelse. Detta indikerar att
de politiska åtgärder som påverkar skogens utnyttjande så långt som
möjligt bör vara teknikneutrala och i första hand inriktade på att för-
bättra marknadsaktörernas möjligheter att göra effektiva val. 

Det finns samhällsekonomiska skäl för att kombinera en traditionell
klimatpolitik (till exempel handel med utsläppsrätter) med en teknik-
politik som är inriktad på breda FoU-insatser. Det kan också vara viktigt
med mer riktade stöd till specifika teknologier och energislag. Detta
beror bland annat på att avkastningen på offentliga FoU-åtgärder ofta
ökar då FoU-stödet planeras i samverkan med praktiska applikationer.
Dessuom kan det vara svårt att i praktiken införa långsiktigt stabila,
teknikneutrala styrmedel som ger tillräckliga incitament för exempelvis
skogs- och energibolag att själva investera i privat FoU. Historiskt har
den svenska energiskatte- och FoU-politiken på energiområdet saknat
långsiktighet, vilket skapat stor osäkerhet om den framtida avkastning-
en på företagens FoU. Utvecklingen av skogsbaserade bioraffinaderier
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är en viktig måltavla för framtida FoU, och offentligt finansierad forsk-
ning kan och bör här spela en viktig roll, inte minst när det gäller kemisk
processteknik samt forskning om skogsråvarans egenskaper. 

Det bör slutligen framhållas att denna bok främst vill bidra med en
principiell analys av skogens utnyttjande utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv samt visa på några viktiga områden där målkonflikter finns
och väntas öka i framtiden. I dag finns ett stort behov av samhällseko-
nomiska analyser som beskriver de konsekvenser som uppstår i sam-
band med olika politiska vägval. Den framtida forskningen bör fördjupa
vår förståelse av de områden som blir belysta i rapporten, men också
bredda analysen till att i högre grad inbegripa internationella förhål-
landen och marknader samt andra politikområden (exempelvis avfalls-
och jordbrukspolitik). En viktig utgångspunkt för all forskning inom
detta område bör vara att användningen av den svenska skogen och
skogsmarkens nyttjande är föränderlig över tiden. Skogens nyttjande
och produktivitet har skiftat genom historien och därför har den också
kunnat bidra till att bygga upp den svenska välfärden. På samma sätt
bör vårt framtida förhållningssätt till skogens användning präglas av
öppenhet inför nya lösningar och tillämpningar.
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1. Konkurrensen om skogsråvaran

1.1. Introduktion

Diskussionen kring skogens nyttjande, värden och användning har, kan
man tycka, aldrig varit mer intensiv än vad den är nu. Skogen ska fort-
sättningsvis bidra till vår materiella välfärd, samtidigt som den ska vara
ett rum för rekreation och återhämtning för både människor och djur.
Diskussionen har skärpts de senaste åren, inte minst som följd av att
skogen nu står i centrum i de tankar och förslag som finns kring det
hållbara samhället och omställningen till ett energisystem som är base-
rat på förnyelsebara resurser. Skogsbeståndet växer kontinuerligt i Sve-
rige, men den ökande konkurrensen om skogsråvaran bidrar till att pres-
sa upp priset. Målsättningar inom klimatområdet, för användning av
förnybar energi och för produktion av förnybara drivmedel inom ener-
gi- och transportsektorn, har lett till en intensiv konkurrens om den
svenska skogen. 

En ökad konkurrens kan i detta sammanhang beskrivas som till-
komsten av fler användningsområden för skogen och dess råvaror. Det
är viktigt att påpeka att en ökad konkurrens – från ett samhällsekono-
miskt perspektiv – är något positivt. Normalt ska skogsråvaran allokeras
till den användare som har den högsta betalningsviljan. Men samtidigt
påverkar ekonomiska styrmedel denna allokering på sätt som kanske
inte var tänkt. Ett exempel är de skattelättnader som bioenergisektorn
har och som därmed ökar dess betalningsvilja för skogsråvara genom
en styrmedelsdriven – till skillnad från marknadsdriven – förändring i
allokeringen. Användningen av biobränsle från skogsråvara för el- och
värmeproduktion gynnas därmed i Sverige av olika styrmedel, vilket
lett till kraftigt ökad användning inom denna sektor.

Priseffekten av den ökade konkurrensen visade sig under mitten och
slutet av 2000-talet. Mellan 2004 och 2008 var exempelvis priset på
skogsflis, oavsett användare, högre än jämförbart pris på massaved –
realt och omräknat till kronor per mef. Även det reala priset på indu-
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striella biprodukter – sågverksflis och spån – uppvisade under samma
period ett par år med högre priser jämfört med massaved. Det finns en
rad olika faktorer som driver denna utveckling: (1) sågverksflis går i
ökad grad till energisektorn i stället för till träförädlingsindustrin, 
(2) sågspån går i ökad grad till produktion av förädlade trädbränslen,
(3) trädtoppar kapas längre ner på stammen, vilket minskar andelen
massaved och ökar andelen grot, samt (4) långa transportavstånd från
avverkningsplats till träförädlingsindustri innebär kostnadsfördelar för
kraftvärme eller värmeverk som ligger nära avverkningsplatsen.

Sett över tiden har skogen nyttjats på i stort samma sätt, dock har
tyngdpunkten mellan de olika användningsområdena växlat, naturligt-
vis beroende på hur behoven – nyttan – förändrats, men även på de tek-
niska möjligheterna att omvandla trädråvaran. Den skogsindustriella
användningen tog fart ordentligt i slutet av 1800-talet i och med indu-
strialiseringen, även om brännveden dominerade ända fram till början
av 1900-talet. Som energikälla har skogen alltid varit betydelsefull, inte
minst under första och andra världskrigen när tillförseln av importerad
energi stryptes. Den allt billigare oljan under 1950-talet och utbyggna-
den av älvarna under 1950- och 1960-talen innebar dock att skogen fick
mindre betydelse för den inhemska energiförsörjningen. De senaste 20
åren ser vi att skogen som energikälla fått en förnyad betydelse, inte
minst på grund av klimatproblemet, diskussionen om försörjningstrygg-
het och målet om en omställning till en hållbar energiförsörjning. 

Ser man till skogspolitikens utveckling följer den tydligt mönstret för
användningen. Skogspolitikens ursprungliga uppgift var att garantera att
det även i framtiden skulle finnas skog. Efter hand fick den en industriell
kantring, det vill säga den skulle se till att skogsindustrin garanterades
råvara. De senaste stora förändringarna i skogspolitiken speglar samhälls-
förändringarna i så måtto att miljöaspekten fått stå alltmer i fokus, att
den ökade globaliseringen och sammanvävningen av marknader och
energisystem fått allt större betydelse samt att skogsvården blivit alltmer
liberaliserad och därmed mindre detaljreglerad.q Vad som också är tydligt
är att skogspolitiken – på grund av skogens ökande antal användnings-
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områden – inte på något enkelt sätt kan separeras från andra politikom-
råden som exempelvis energi- och miljöpolitiken.

Vi kommer att argumentera för att skogen har många värden, inte
bara de som mäts direkt på marknader. Det uppstår en rad inbyggda
konflikter till följd av detta och av det faktum att skogen är begränsad:
ökar vi produktionen (utbudet) av brännved minskar produktionen av
massaved och/eller sågtimmer, och ökar vi intensiteten i skogsbruket
för att producera mer industrived och/eller brännved kan produktionen
av biodiversitet och bra rekreationsskogar minska. Det betyder i prak-
tiken att åtgärder i syfte att uppnå exempelvis miljökvalitetsmålet
begränsad klimatpåverkan kan motverka uppfyllelsen av andra miljömål,
exempelvis målet levande skogar. 

I denna bok analyserar vi skogens värden ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv samt belyser de målkonflikter och den konkurrens som kan
uppstå när en resurs, i detta fall skogen, ska tillhandahålla varor och
tjänster som påverkar varandra negativt. Vill vi ha ett större ekonomiskt
eller materiellt utbyte av skogen kan vi inte lika enkelt få en stor art -
rikedom eller trevlig rekreationsskog, och vice versa. I analysen är det
Sverige och den svenska skogen som står i fokus, men utgångspunkten
är att Sverige är en del i en global, sammanvävd ekonomi och medlem
av Europeiska unionen. 

Något definitivt allmängiltigt svar på vad som är den bästa använd-
ningen av den svenska skogen kommer vi inte att finna eftersom såväl
teknologiska förutsättningar som konsumenters preferenser förändras
över tid. Vad vi däremot kan få svar på är vilka mekanismer och faktorer
som driver utvecklingen och som alltså måste belysas och analyseras i
varje beslutssituation. Därmed följer med nödvändighet att vi måste för -
stå hur de olika delarna i den svenska skogssektorn samverkar och inter -
agerar med varandra samt hur den svenska skogssektorn påverkar och
påverkas av globala trender och förändringar i den förda politiken. Att
skapa denna förståelse kommer att vara en av huvuduppgifterna i boken.

1.2. Frågeställningar och bokens syfte

Målsättningen med denna bok är att ge ett samhällsekonomiskt per-
spektiv på utnyttjandet av skogen och dess resurser, i syfte att tillföra
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sakliga argument till den debatt om skogens nyttjande som pågått under
en längre tid. Mer konkret avser vi att: (a) identifiera och analysera ett
antal centrala ekonomiska och politiska faktorer som påverkar den
svenska skogens utnyttjande och till viss del också dess produktionsför-
måga, (b) belysa den ekonomiska betydelsen av olika målkonflikter
rörande skogens användning samt (c) diskutera behovet av statlig styr-
ning inom skogssektorn och införandet av specifika politiska styrmedel
(i energi- och klimatpolitiken, skogspolitiken etc.). 

Förhoppningen är att boken ska presentera djupare, och i viss mån
bredare, analyser av den svenska skogens och skogsmarkens användning
utifrån den utveckling vi sett av skogens alltmer mångfacetterade
användningsområden. En central fråga i detta sammanhang är om
marknadsekonomin leder till den användning av skogsråvara som är
bäst för samhället som helhet eller om det finns marknadsmisslyckan-
den som nödvändiggör någon form av statligt ingripande på de aktuella
marknaderna – och i så fall på vilket sätt? Kopplat till detta är frågan
om hur skogens nyttor fördelas och i så fall hur fördelningen skulle för-
ändras av en viss politisk inriktning inom det skogspolitiska, energipo-
litiska och/eller miljöpolitiska området. 

Utgångspunkten i analysen är att skogen kan betraktas som en knapp
resurs. Betydelsen av detta uttrycks enkelt som att kostnaden för
användningen av skogen för ett specifikt ändamål är det värde som går
förlorat i en alternativ användning. Exempelvis kan skogen användas
till att producera massa och papper, men samma skog kan då inte stå
kvar och lagra koldioxid eller nyttjas för rekreation. Med andra ord mås-
te energi-, koldioxidlagrings- och rekreationsvärdena beaktas vid beslu-
tet om huruvida skogen ska användas till pappersmassa. Den här typen
av beslutsproblem är förstås inte unika för frågor om nyttjandet av sko-
gen; den utgör snarare ett typexempel på ett allmänt resursallokerings-
problem som följer av att resurser är knappa.

1.3. Definitioner och avgränsningar

På grund av den heterogena sammansättning som skogsråvara utgör är
det svårt och, i vissa fall, missvisande att försöka använda en gemensam
terminologi. Detta försvåras ytterligare vid internationella jämförelser.
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Vidare används olika måttenheter och definitioner beroende på avnä-
mare. I den mån det är möjligt har vi försökt att använda en neutral ter-
minologi. På vissa ställen kan exempelvis termen bioenergi användas
synonymt med biobränsle, även om avnämaren är skogsindustrin, som
använder råvaran som en fiberråvara. Också användning av måttenhe-
terna kan tolkas som en viss partiskhet mot ett användningsområde
jämfört med ett annat. Vi har därför valt att i så stor utsträckning som
möjligt använda både energi- och volymrelaterade enheter – eller vik-
tenheter – i det material som presenteras och analyseras. I bokens
appendix återfinns de använda omvandlingstabellerna. 

Från ett tekniskt perspektiv inkluderar begreppet bioenergi en rad
olika teknologier med unika förutsättningar och möjligheter att utveck-
las och utöka sin produktionsnivå. Bioenergi inkluderar en matris av
energisystem som konverterar en mängd olika biologiska råmaterial till
värme, elektricitet och fordonsbränslen. Tillämpningsområdena går
från mogna och konkurrenskraftiga teknologier till mindre utvecklade
högkostnadsteknologier. Som en konsekvens har tillämpningsområde-
na vitt skilda villkor och interagerar med helt olika sektorer. Även inci-
tamentsstrukturen och typen av styrmedel som kan skapa tillväxt skiljer
sig åt mellan tillämpningsområden. Detta innebär att bioenergi kan
erbjuda många lösningar för dagens energi- och klimatpolitiskt rela -
terade mål. Av den anledningen har ett flertal ekonomiska styrmedel
implementerats eller planeras att implementeras. 

Det är också vikigt att analysera eventuella bieffekter av dessa styr-
medel, till exempel styrmedelsdrivna priseffekter på skogsråvara som
påverkar andra användningsområden på ett negativt eller positivt sätt.
Vidare är det viktigt att analysera eventuella synergieffekter som kan
uppstå mellan olika användningsområden – synergier som kan innebära
ökat förädlingsvärde i existerande produktionssystem och bättre möj-
ligheter att uppnå energi- och klimatpolitiska mål.

I figur 1.1 presenteras de definitioner av biobränsle som utgör svensk
standard. Biobränsle är bränsle som härstammar från biologiskt mate-
rial och indelas i olika grupper beroende på ursprung, tillverkningsme-
tod, fraktionsstorlek etc. Trädbränsle är alla biobränslen där träd eller
delar av träd är utgångsmaterial och där ingen kemisk omvandling skett
(jfr returlutar). Trädbränsle kan ha använts till annat, till exempel riv-
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nings- och emballagevirke, och klassificeras då som återvunnet träd -
bränsle. Skogsbränsle är trädbränsle utan tidigare användning. Hit räk-
nas bränsle som producerats av stammar, grenar och toppar (grot), barr
och stubbar, liksom bränsle från skogsindustrins avfall och biprodukter
som bark, spån och flis. Primärt skogsbränsle kallas ibland den del av
skogsbränslet som kommer direkt från skogen. I figur 1.1 markeras de
sortiment som främst analyseras i denna bok med fet stil.

Utöver de utvalda kategorierna av biobränsle som framgår i figur 1.1
behandlas i viss utsträckning möjligheterna att använda rundvirke till
energiutvinning. Även returlutar berörs, främst i samband med utveck-
lingen av så kallade bioraffinaderier. Återvunnet trädbränsle – såsom
rivningsvirke – samt energiskogsbränsle – som odlats specifikt för ener-
giändamål – behandlas inte här. Inte heller ägnas någon uppmärksam-
het åt vass, halmbränsle och returpapper. Vidare ligger fokus i första
hand på barrträd på grund av att dessa trädtyper står för den domine-
rande avverkningsvolymen i Sverige. Det kan dock vara värt att notera
att lövträd oftast har ett högre energivärde jämfört med barrträd. De är
därmed i högre grad åtråvärda för energisektorn, vilket kan leda till
lokala konkurrenssituationer i anförskaffningen av lövträd. 

Vi hoppas kunna peka på viktiga ekonomiska principer och förhål-
landen som bör beaktas då användarkonkurrensen om skogen analyse-
ras. På detta sätt hoppas vi att denna bok ska bidra – och inspirera – till
vidare analyser av såväl valda som närliggande frågeställningar.
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figur 1.1. Definitioner och begrepp för biobränsle.
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1.4. Disposition

Vi har valt att dela in boken i tre delar bestående av totalt 12 kapitel.
Del 1 innehåller kapitel 2–5 och presenterar en konceptuell och empirisk
bakgrund till den analys som följer i bokens senare delar. Mer specifikt
introducerar kapitel 2 en beskrivning av råvaruflödet, prisbildningen
för olika skogsråvaror samt en kortare redogörelse för de politikområ-
den som påverkar både användning av och tillgång på skogsråvara.
Kapitel 3 presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund
för analyserna som följer i del två. I detta kapitel diskuteras bland annat
de ekonomiska och politiska faktorer som avgör hur intensiv konkur-
rensen om skogsråvaran kan bli samt hur en samhällsekonomiskt opti-
mal användning av skogsråvaran kan identifieras. Kapitel 4 och 5 dis-
kuterar mer detaljerat vad som styr efterfrågan respektive utbud av
skogsråvara både i Sverige och internationellt. Vidare beskrivs kopp-
lingen mellan efterfrågan och utbud samt olika styrmedel. Syftet med
dessa kapitel är främst att analysera nuvarande konkurrenssituation,
dess omfattning och framtidsutsikter.

Del 2 inkluderar kapitel 6–9 och innehåller djupare analyser av olika
frågeställningar. Kapitel 6 analyserar politikområden och dess målsätt-
ningar och belyser hur olika målkonflikter kan uppstå och vilka konse-
kvenser de kan få. Kapitel 7 studerar skogens sociala värden, som jakt och
rekreation, samt hur skogen kan fungera som koldioxidsänka. Kapitel 8
analyserar policybeslut, styrmedel och vilka konsekvenser dessa har på
konkurrensen. Kapitel 9, slutligen, utforskar utvecklingen av bioraffina-
derier, teknisk utveckling och den framtida konkurrensen om råvaran.

Del 3 består av två kapitel som har en mer normativ prägel i den
bemärkelsen att vi där svarar på frågor om hur olika styrmedel bäst ska
utformas för att uppnå olika mål. Slutligen presenteras våra slutsatser i
kapitel 12. Vi har även valt att i två appendix lyfta in en sammanställ-
ning av energifakta, virkesfakta och omvandlingstabeller för att under-
lätta en konsistent jämförelse mellan skogsindustrins och energisek-
torns råvaruanvändning, samt en del som sammanfattar vanligt före-
kommande enheter.
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2. Skogen och dess användning

2.1. Inledning

Skogen har haft stor betydelse för många ekonomiers utveckling under
de senaste århundradena. På samma gång har också skogsresurserna
genom historien varit upphov till många konflikter om användandet. I
dag har skogen kanske fler användningsområden än någonsin tidigare.
Den är en plats för rekreation, turism, rennäring och viltjakt, den utgör
en livsmiljö för många djur- och växtarter, varav en del är utrotnings-
hotade, och den ska förse såväl skogssektorn som en växande del av
energisektorn med råvara.

I detta kapitel presenteras skogen som generell resursbas och en över-
siktlig beskrivning av relevanta politikområden som påverkar dess
användning. Av speciellt intresse är den observerade efterfrågeökningen
på skogsbränsle, inte bara i Sverige utan även i resten av Europa. I dags-
läget förändras den omgivning som påverkar konkurrens och synergier
mellan bioenergi och andra användningsområden snabbt. Utöver direk-
ta marknadsingripanden har marknadsbetingade prisförändringar på
bland annat fossila fordonsbränslen föranlett förändringar i marknads-
situationen. 

Fler och fler länder utvecklar och implementerar planer för att öka sin
andel förnybar energi. Vanligtvis är dessa planer en av de större drivkraf-
terna bakom en växande efterfrågan på biobränsle i allmänhet och skogs-
bränsle i synnerhet. Ökad användning av biobränsle kan också innebära
större internationell handel. En sådan utveckling är fördelaktig och en
förutsättning för att användningen av bioenergi ska kunna stiga. Ökad
internationell handel med biobränslen förbättrar kostnadseffektiviteten
för en större andel förnybar energi, men kan lokalt vara prisdrivande.

En viktig fråga är därmed hur ökad användning av skogsråvara till
energiutvinning påverkar den ekonomiska situationen för andra använd-
ningsområden? Men i stället för att analysera förutsättningarna och
marknadseffekterna av ökad användning av biobränsle, när uttagsnivå-
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erna närmar sig den teoretiska potentialen, är det mer relevant att studera
möjligheterna och effekterna av en stegvis höjning från dagens nivåer.

2.2. Skogens roll i klimatarbetet

Skogen har en viktig roll att spela i det pågående klimatarbetet. En av
de grundläggande förutsättningarna för att på ett bra sätt tillvarata sko-
gens roll i detta arbete är en hög och stabil tillväxt. Med en hög tillväxt
förbättras skogens möjligheter att binda kol från atmosfären, samtidigt
som det ökar utbudsmöjligheterna av skogsråvaran. Vidare påverkar
skogsmarken klimatet, inte bara genom upptag utan även genom ut -
släpp av koldioxid. Detta måste uppmärksammas när man utvärderar
olika skogsbruksåtgärder med syfte att öka tillväxten.

För att på ett bra sätt bedöma skogens roll i klimatarbetet är det också
viktigt att ta reda på hur skogsråvaran används efter det att den avver-
kats. Om trädprodukter används som konstruktionsmaterial binder det
kol under längre tidsperioder, jämfört med många andra användnings-
områden. Förbränning av skogsråvara kan ersätta användningen av fos-
sila bränslen, men samtidigt innebär det en snabbare utsläppstakt av
det kol som finns bundet i råvaran. Det innebär att när skogsråvara
utnyttjas för energiutvinning är den positiva effekten för klimatet inte
omedelbar. Effekten på nettoutsläppen sker allt eftersom koldioxid tas
upp av tillväxten av skogen och full effekt uppnås i princip inte förrän
efter en hel omloppstid. Detta är viktigt att uppmärksamma vid uttag
av skogsråvara för energiutvinning, eftersom kraftigt minskade utsläpp
de närmaste 50–100 åren bedöms vara nödvändiga för att undvika bety-
dande klimatförändringar.

2.3. Skogens användningsområden och 
flödet av skogsråvara i Sverige

Skogsindustrin har historiskt varit en stark och betydande sektor och
dess ökande behov av skogsråvara har under lång tid styrt förhållandena
inom skogsbruket. Svensk skogsindustri är för närvarande den största
kommersiella användaren av den svenska skogen. Skogsnäringens totala
produktionsvärde under 2005 var 201 miljarder kronor (Skogsstatistiska
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årsboken, 2009). Produktionsvärdet för skogsindustrin var 197 miljarder
kronor, vilket motsvarar ca 98 procent av det totala produktionsvärdet.
Resterande belopp tillskrivs brännved, husbehovsvirke etc. Med denna
utgångspunkt kan det bedömas som rimligt att den svenska skogsindu-
strin i sin nuvarande form under den närmaste tiden kommer att vara
den största och viktigaste användaren av skogsråvara.

Mycket talar dock för att tekniska, ekonomiska och miljörelaterade
utvecklingstendenser kommer att öka diversifieringen av användnings-
områdena för den svenska skogen. Försök med etanolframställning som
fordonsbränsle pågår, forskning kring möjligheterna att skapa polymera
material av cellulosa, som substitut till plaster, bedrivs och omställning-
ar av kemiska massabruk till veritabla bioraffinaderier har gått från idé
till storskaliga pilotanläggningar. Utvecklingen av bioraffinaderier är
ett försök att öka förädligsvärdet av skogsråvaran genom att tillverka
energi, biodrivmedel och andra kemikalier (Söderholm och Lundmark,
2009). Tyvärr finns det dock relativt få studier som djupgående analy-
serar hur sådana utvecklingstendenser påverkar marknads- och prissätt-
ningsdynamiken på olika skogsråvaror. Se vidare kapitel 9.

Figur 2.1 visar den faktiska användningen och flöden av skogsråvara
från svensk skog samt import till olika slutanvändningsområden under
2007. Det bör poängteras att figuren endast ger en statisk bild av de
använda kvantiteterna och inte visar hur dessa förändrats över tiden.
Normalt beror fördelningen av skogsråvaran mellan de olika använd-
ningsområdena av råvarupriset samt respektive sektors betalningsvilja.
Detta bestäms i sin tur av marknadspriset för respektive slutprodukt.

Uppdelningen av rundvirke i kategorierna massaved och sågtimmer
är i viss utsträckning chimär och bygger mer på i vilken sektor rundvir-
ket används än på några fysiska egenskaper. Den tekniska utvecklingen
inom sågverksindustrin har inneburit att vissa moderna sågverk utrus-
tats för att använda rundvirke av mindre diameter, en produkt som tra-
ditionellt använts som massaved. Av den anledningen har den gråa zon
av rundvirke som kan gå till antingen massa- eller sågverksindustrin
blivit bredare och konkurrensen mer tydlig. Samtidigt har efterfrågan
på rundvirke från energisektorn ökat och en icke oväsentlig kvantitet
rundvirke används i dag som bränsle.

Virkesmätningsrådet (2008) inkluderar data för 2003–2007 som kan
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ligga till grund för en mer dynamisk presentation av hur råvaruflödena
förändrats på kort sikt. Under denna period ökade nettoavverkningen
med 15,5 procent (från 81,1 till 93,7 miljoner mefub) samtidigt som den
industriella virkesförbrukningen ökade med 8,7 procent (från 68,9 till
74,9 miljoner mefub). Skillnaden i ökningstakt kan i stor utsträckning
förklaras av ökad export och minskad import. Mellan 2003 och 2007 öka-
de exporten av rundvirke från 1,6 till 3,9 miljoner mefub och importen
minskade från 8,2 till 6,9 miljoner mefub. Detta indikerar att Sverige har
ökat graden av självförsörjning av rundvirke. Kategorin övrig förbrukning
har inte förändrats under perioden, varför resterande skillnad mellan net-
toavverkning och virkesförbrukning måste förklaras av andra orsaker.

Figur 2.1 illustrerar också flödena och avnämare av de biprodukter
som uppstår i sågverksindustrin (figurens högra sida). Uppgifterna är
baserade på sågverk med en produktion större än 1000 me. Sågverksflis
levererades 2007 huvudsakligen till massa- och pappersindustrin, följt
av försäljning som skogsbränsle och leveranser till skivindustrin. Ande-
len flis som såldes som bränsle (exkluderat intern användning) var mer
än dubbelt så stor som den som levererades till skivindustrin. För spån
går den största kvantiteten till försäljning, följt av leveranser till skiv-
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figur 2.1. Sammanfattning av träfiberförsörjningen 2007. Varierande enheter.
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industrin, och en ytterst liten del levereras till massa- och pappersindu-
strin. Vi kan även här påpeka att det skett markanta förändringar i flö-
det av dessa biprodukter över perioden 2003–2007. Exempelvis har
andelen spån som sålts som skogsbränsle ökat med 19,6 procent, sam-
tidigt som andelen flis i samma kategori minskat med 34,4 procent. 
I absoluta tal är dock ökningen i användning av spån som bränsle
(617 000 mef) större jämfört med motsvarande minskning i användning
av flis (407 000 mef). Vidare ökade skivindustrin sin användning av flis
med 40 procent och av spån med 12 procent, men dessa förändringar
utgick från relativt låga nivåer – speciellt flisanvändningen. 

Användningen av bark, som enbart går till energiutvinning, fördela-
des ungefär lika mellan försäljning och intern användning. Andelen
bark till försäljning har från 2003 successivt ökat, samtidigt som andelen
som används internt har minskat.

Vissa skogsbränslen är svåra att redovisa, mestadels på grund av bris-
tande statistik. Det saknas till exempel tillförlitlig statistik om skörd av
grot (grenar och toppar). Skogsstyrelsen (2008) beräknar att tillförseln
av grot i Sverige var ca 3,9 miljoner mef 2007, vilket motsvarar 7,3 TWh.
Tillförseln av grot bedöms ha varit något lägre än normalt 2007, på
grund av stormarna Gudrun och Per. Den lägre grottillförseln uppväg-
des det året av en tillfällig stor tillförsel av skogsbränsle i form av lag-
ringsskadat rundvirke (se nedan).

Även rundvirke används som skogsbränsle. Skogsstyrelsen uppskat-
tar att 8,7 miljoner mef rundvirke – motsvarande 16,5 TWh – användes
som skogsbränsle under 2007. Denna skattning bedöms dock som hög
på grund av konsekvenserna av stormarna Gudrun och Per. En normal-
årsberäkning indikerar att 7,1 miljoner mef rundvirke används som
skogsbränsle. Vidare är skörd av stubbar ännu så länge på försöksstadiet,
varför volymerna är marginella och inte syns i statistiken.

Som framgår av tabell 2.1 var den totala användningen av skogs-
bränsle ca 52 TWh 2007. Detta inkluderar all användning av skogs-
bränsle, även de kategorier som inte redovisas i figur 2.1. Den huvud-
sakliga användningen var av oförädlade skogsbränslen (44 TWh),
medan förädlade skogsbränslen enbart stod för en mindre del (8 TWh),
detta trots att Sverige är Europas största tillverkare av träpellets. Fjärr-
värmesektorn är den största användaren av skogsbränsle, följd av indu-
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strisektorn, bostäder, lokaler och jordbruk. Användningen av skogs-
bränsle för värmeproduktion inom industrin ägde framför allt rum
inom sågverksindustrin (5,6 TWh) samt massa- och pappersindustrin
(9,3 TWh). Den skogsbränslebaserade elproduktionen sker i kraftvär-
meverk och i mottrycksanläggningar i skogsindustrin.

2.4. Biobränslets framväxt

Det existerar stora variationer i hur biobränsle används och tillhanda-
hålls i olika regioner i världen. Många utvecklingsländer är starkt bero-
ende av biobränsle för småskalig uppvärmning och matlagning, samti-
digt som många industrialiserade länder anpassat sina energisystem till
en storskalig användning. 

Fördelen med biobränsle är att dess användning reducerar koldioxid -
utsläppen per producerad energienhet, minskar behoven av energiim-
port och – tillsammans med andra alternativa energikällor – sätter ett
pristak på fossila bränslen.

2.4.1. Skogsbränsle
Skogsbränsle är ett biobränsle och kan klassas som en förnybar energi-
källa eftersom nya träd kan ersätta dem som avverkas. Men det är viktigt
att påpeka att skogsbränsle enbart är en förnybar energikälla så länge
tillväxten av skog överstiger avverkningsvolymen och så länge utsläppen
av koldioxid under avverkning, transport och bearbetning av skogs-
bränsle inte är högre än vad som kan tas upp av skogstillväxten.

Intresset i Sverige för skogsbränsle tog fart redan i samband med
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tabell 2.1. Användning av skogsbränsle i Sverige 2007. TWh.

Oförädlade Förädlade Totalt
skogsbränslen skogsbränslen

El 4,3 0,6 4,9
Bostäder, lokaler och jordbruk 10,0 2,4 12,4
Industri 14,9 0,5 15,3
Fjärrvärme 14,5 4,7 19,2

Totalt 43,7 8,1 51,8

Källa: Skogsstyrelsen (2008).
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den första oljekrisen i början av 1970-talet. Introduktionen av ekono-
miska styrmedel för att minimera konsumtionen av olja stimulerade
bland annat till energieffektivisering och ökad användning av spillvär-
me genom utbyggnad av fjärrvärmenäten. Den initiala energieffektivi-
seringen i industrisektorn innebar att högre uttag av skogsbränsle inte
var nödvändigt förrän under början av 1990-talet. När uttagen av
skogsbränsle ökade utvecklades externa marknader och nya avverk-
ningsmetoder. Den ökade efterfrågan på skogsbränsle ledde däremot
inte till stadigt stigande priser. I stället sjönk priserna på grund av bättre
fungerande marknader och en billig import från bland annat östra
Europa.

Många länder har stora skogsarealer som med uthålliga uttag kan
producera stora kvantiteter skogsbränsle. Ett antal länder har redan
infört olika åtgärder för att stimulera användningen av skogsbränsle.

2.5. Indikativa betalningsviljor på skogsråvara 

Sågverksindustrin är den sektor som betalar det högsta priset för sin
skogsråvara. Det har beräknats att sågtimmer står för 65 procent av vir-
kets värde medan enbart 49 procent av den volym som plockas ut är
sågtimmer. Priset på sågtimmer är därmed avgörande för skogsägarnas
avverkningsvilja.

Med den nuvarande utformningen av skattesystem och energipriser
har den biobränslebaserade energiindustrin utvecklats och inneburit en
hög betalningsvilja för skogsbränsle. För vissa kategorier skogsråvara
närmar sig, eller rent av överstiger, energisektorns betalningsvilja den
betalningsvilja som råvarukonkurrerande skogsindustrier har. Från ett
råvarukonkurrensperspektiv är detta normalt inte ett problem (se också
kapitel 3). Skogsägarna säljer till den som betalar mest.w Det är dock
viktigt att notera att den betalningsvilja som energisektorn har för
skogsbränsle, till stor del bestäms av olika former av subventioner,
exempelvis de så kallade gröna elcertifikat som tilldelas elproduktion
baserad på förnybara energikällor.
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2. Detta gäller för marginalvirke. För att det även ska gälla generellt krävs att energisek-
torn har ett totalt bränslebehov som motsvarar det fiberbehov som massaindustrin har.
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Figur 2.1 visar indikativa beräkningar av betalningsviljan på massaved
för kraftvärmeverk och tidningspappersbruk, och hur elcertifikaten på -
verkar densamma. Notera att tidningspapper vanligtvis tillverkas med
mekaniskt framställd massa, vilken är mer energiintensiv än kemisk mas-
sa. Därmed kan beräkningarna i figur 2.1 vara missvisande för andra pap-
persbruk än dem som tillverkar tidningspapper. Ett leveranspris – fritt
bilväg – av massaved har lagts till i figuren, motsvarande 250 kronor per
mefub. Som figuren visar har energisektorn svårt att konkurrera med
skogsindustrin om massaved, utan subventioner – förutom vid relativt
höga elpriser. Med subventioner och stigande elpriser ökar dock betal-
ningsviljan för energisektorn, vilket kan driva upp priset på massaved.

2.6. Historisk prisutveckling på skogsråvara

Energimyndigheten samlar kontinuerligt in prisuppgifter på vissa
skogsbränslen. Figur 2.3 illustrerar prisutvecklingen på förädlade träd -
bränslen, skogsflis och industriella biprodukter efter användare mellan
2004 och 2009.e Priset på förädlade trädbränslen ligger generellt högst
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figur 2.2. Indikativa betalningsviljor för massaved. Kronor/mefub, inklusive
kapitalkostnad.

Källa: SOU (2006).

3. Prisuppgifterna för 2009 är preliminära och baseras enbart på årets första kvartal.
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och är dessutom det som ökat mest (33 procent). Även priserna på
biprodukter till värmeverk och industrin uppvisar en kraftig ökning på
30 respektive 29 procent men från betydligt lägre nivåer. Priserna på
skogsflis har ökat med 17–20 procent under perioden.

Priserna på massaved och sågtimmer i Sverige presenteras i figur 2.4

38

figur 2.3. Real prisutveckling för trädbränslen i Sverige 2004–2009. 2009
års värde.

Anm.: 2009 avser första kvartalet och är preliminär.
Källa: Energimyndigheten (2009b).

figur 2.4. Real prisutveckling för massaved och sågtimmer i Sverige 1998–
2008, viktade medeltal. 2009 års värde.

Källa: Skogsstatistiska årsboken (2009).
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för 1998–2008. Massaved inkluderar gran, tall och björk medan sågtim-
mer inkluderar gran och tall. Priserna är beräknade som viktade medeltal
för hela landet – efter avverkad kvantitet – i 2009 års penningvärde. Pris-
serierna uppvisar en sjunkande trend fram till 2004 och en relativt kraftig
nedgång i samband med stormen Gudrun. Efter 2005 har dock priserna
successivt återhämtat sig och låg 2007 på en högre nivå än före stormen.

År 2008 importerade Sverige motsvarande 9,5 miljoner mefub rund-
virke, flis och spån till ett värde av 5,8 miljarder kronor. Kvantitativt är
detta en minskning med 1,8 miljoner mefub jämfört med 1999 men
importvärdet per me har under samma period ökat från 445 till 610 kro-
nor. Förutom Sverige är det få länder som kontinuerligt samlar pris -
statistik på skogsbränslen. EUBIONET, ett europeiskt forskningspro-
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tabell 2.2. Europeiska priser på skogsbränsle 2004–2005 exklusive skatter.
Kronor per MWh.

Industriella Förädlade
biprodukter Brännved Skogsflis trädbränslen

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Österrike – 127 236 183 – 146 276 283
Belgien – – 128 128 – – 329 329
Tjeckien 52 79 324 181 205 238 187 150
Danmark 119 123 358 358 – – 328 303
Estland 42 49 72 47 – – 174 –
Finland – – 274 274 407 407 385 237
Frankrike – – 236 168 236 – 330 330
Tyskland 40 40 174 174 124 – 356 356
Grekland 24 24 245 276 260 290 708 744
Ungern – – 156 158 158 165 209 211
Irland 68 68 762 762 – – 549 549
Litauen 34 34 27 27 42 42 148 148
Nederländerna – – – – – – 493 526
Polen – – 82 82 – – 183 183
Portugal 35 35 119 119 119 119 223 223
Slovakien 58 38 47 51 84 86 174 177
Spanien 0 0 522 522 522 522 425 425
Sverige 113 111 168 168 204 204 418 418

Medelpris 33 40 218 204 131 123 327 311

Källa: EUBIONET II (2007).
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gram, har dock samlat in prisuppgifter på olika kategorier trädbränslen
för en rad europeiska länder. Tyvärr sakas längre tidsserier, varför det
är svårt att jämföra prisutvecklingen över tid och mellan länder. Priserna
presenteras i tabell 2.2. Liksom i Sverige uppvisar förädlade trädbräns-
len det högsta priset trots, att det i genomsnitt skedde en smärre pris-
sänkning från 2004 till 2005. Litauen uppvisar överlag de lägsta priserna
på brännved, skogsflis och förädlade trädbränslen.

2.7. Ökad efterfrågan och ökat utbud i framtiden

Efterfrågan på energi är en av de mest kritiska frågorna för skogssektorn
i dag. De kommande åren förväntas den globala energianvändningen
stiga och fossila bränslen kommer troligen att fortsätta vara de mest
ekonomiskt tillgängliga energikällorna. I framtiden kan dock detta för-
ändras. I vilken utsträckning beror bland annat på energipriser, kost-
nader för rening av utsläpp och politisk vilja att minska utsläppsnivåer-
na. I samband med att dynamiken kring energianvändningen förändras,
i kombination med klimatförändringen, kommer konsekvenserna för
världens skogstillgångar att bli betydande. 

I sitt referensscenario beräknar Skogliga konsekvensanalyser 2008
(SKA 08) att det under perioden 2010–2019 finns en potential att med
dagens teknik ta ut ca 15 TWh grot – grenar och toppar – från slutav-
verkningar per år. Vidare beräknar SKA 08 en årlig tillväxttakt på vir-
kesproduktionsmark, i samma scenario, till 99,8 miljoner mesk. Skogs-
industrin hade en virkesförbrukning motsvarande 88,6 miljoner mesk
2005 och uppvisade en årlig ökning i förbrukningen på 1,58 miljoner
mesk mellan 1990 och 2005. Om denna ökning av virkesförbrukningen
består kommer enbart skogsindustrins uttag av virke redan 2012 att nå
den förbrukning som är långsiktigt hållbar.

2.7.1. Importmöjligheter
Om efterfrågan på inhemskt virke blir för stor återstår import. Men även
där finns det utmaningar. Sveriges skogsindustri importerade ca 9 procent
– 6,9 miljoner mefub – av sitt behov av rundvirke (se figur 2.1). Import-
behovet har de senaste åren minskat, men även omvärldsförändringar
kan påverka framtida importmöjligheter. Bland dessa kan nämnas:
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– Den lokala efterfrågan i exportländerna ökar. Det finns ett stigande
intresse hos såväl de baltiska staterna som Ryssland att öka den inhems-
ka förädlingen av skogsråvaran snarare än att exportera den oförädlad.
Detta tar sig framför allt uttryck i en ökad sågverks- och skivindustri.

– Avverkningsnivåerna i Baltikum närmar sig vad som är långsiktigt
hållbart.

– Införandet av exporttariffer i Ryssland, som dessuton stiger. Det sista
steget i Rysslands exporttull på rundvirke – 50 euro/me – har dock skju-
tits på framtiden och kan komma att införas först årsskiftet 2010/11.

2.7.2. Utvecklingen av biodrivmedel
Användningen av skogsbränsle för värmeproduktion är i dag relativt
omfattande, medan motsvarande användning för elproduktion är mind-
re omfattande. Produktionen av båda kraftslagen har dock ökat i takt
med stigande energipriser och marknadsstimulerande åtgärder.
Användningen av skogsråvara i tillverkningen av flytande biodrivmedel
kan komma att få en större inverkan på den svenska fiberbalansen än
vad värme- och elproduktionen har. Biodrivmedel är ett segment med
mycket starka drivkrafter bakom sig och utvecklingen styrs ytterst av
EU-direktiv. 

Möjligheten att ersätta fossila drivmedel med flytande biobränsle har
under senare tid lett till investeringar i anläggningar som producerar
bioetanol och biodiesel av jordbruksprodukter, så kallade första gene-
rationens flytande biobränsle. På sikt väntas framställning av flytande
biodrivmedel av cellulosa bli ekonomiskt möjligt, så kallade andra gene-
rationens flytande biobränsle. En ökad tillverkning av flytande bio-
bränsle för att minska utsläppen av koldioxid är inte utan motargument.
Det intressanta är hur mycket användningen av flytande biobränsle
reducerar utsläppen av koldioxid jämfört med fossila drivmedel. För
första generationens flytande biobränslen är detta speciellt angeläget
eftersom den energi som används för att odla, skörda, bearbeta och
transportera grödor och biobränslen kan visa sig vara högre än vad som
produceras. Andra generationens flytande biobränsle verkar dock ha
större potential att minska utsläppen. Utvecklingen av bioraffinaderier
kan resultera i regionala efterfrågeöverskott som skapar prisdrivande
effekter (se även kapitel 9).

41
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2.8. Angränsande politikområden
2.8.1. Skogspolitik
I EU:s fördrag saknas det rättslig grund för en gemensam skogspolitik.
Detta har dock inte hindrat att skogsfrågor på olika sätt berörts av EU.
Historiskt kopplades skogsrelaterade frågor främst till hanteringen av
olika naturkatastrofer, exempelvis skogsbränder, utveckling av skogs-
planteringar och förädling av skogsodlingsmaterial. Normalt behand-
lades dessa frågor inom ramen för den gemensamma jordbrukspoliti-
ken.

Flera initiativ för att samla skogsrelaterade frågor i en gemensam
skogspolitik har dock tagits, men också avslagits. Exempelvis utvecklade
Europeiska kommissionen ett förslag 1978 om mål och principer för en
gemensam skogspolitik och 1986 lade kommissionen fram ett nytt för-
slag om gemenskapsaktiviteter inom skogssektorn. Båda förslagen
avslogs. År 1988 presenterade kommissionen ett mer omfattande skogs-
politiskt dokument.r Där fanns bland annat förslag om att: (1) främja
skogsbrukssektorns deltagande i planeringen av markanvändningen och
således bidra till den framtida utvecklingen av landsbygden, (2) garan-
tera att gemenskapen har en viss säker tillgång till trä, (3) bidra till att
miljön skyddas och förbättras, (4) ge skogsbrukssektorn en egen dyna-
mik så att den bättre kan utföra sina olika funktioner, (5) bevara skogs-
beståndet och skydda det mot de värsta skadorna samt (6) utveckla sko-
gens roll som rekreationsmedel. 

Rådet motsatte sig på nytt en formell strategi och en handlingsplan.
Däremot accepterade det de förordningar som presenterades i förslaget.
Dessa innebar bland annat att det etablerades en ständig kommitté för
skogsbruk. Vidare hade dokumentet betydelse för utarbetandet av ett
handlingsprogram för skog, som omfattade ett antal skogsanknutna
åtgärder för utveckling av mindre gynnade landsbygdsregioner.

svensk skogspolitik

Den svenska skogspolitiken syftar bland annat till att upprätthålla en
långsiktigt hållbar produktion av virkesråvara, och skogsindustrins

4. Gemenskapens strategier och åtgärder inom skogbrukssektorn, KOM(88) 255.

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.19  Sida 42



behov av virke har länge varit en viktig faktor vid utformning av skogs-
politiken. De politiska åtgärderna i detta avseende var mest påtagliga i
början av 1980-talet då riksdagen bland annat lagstiftade om avverk-
ningsskyldighet. Numera präglas skogspolitiken emellertid av att i stör-
re utsträckning än tidigare tillgodose fler intressen än virkesproduk-
tion.

Vad som är en långsiktigt hållbar produktion eller avverkningsnivå
råder det emellertid olika uppfattningar om. Klart är dock att delar av
det svenska skogskapitalets tillväxt är oåtkomliga för skogsindustriella
ändamål. Skogar skyddas på olika sätt eller är ekonomiskt oförsvarbara
att avverka. Delar av tillväxten avgår dessutom naturligt, det vill säga
träden dör. Därutöver hämmas tillväxten bland annat av skador som
åsamkas av klövvilt, stormar, svampar med mera. Frågan är då om till-
växten, och därmed i viss mån även avverkningspotentialen, är tillräck-
lig för att möta den svenska skogsindustrins efterfrågan på sikt? Eller
annorlunda uttryckt: kommer det att finnas så pass mycket virke att vir-
kespriserna hamnar på en sådan nivå att skogsindustrin kan vid-
makthålla sin konkurrenskraft, samtidigt som det är möjligt att bedriva
ett ekonomiskt, långsiktigt hållbart skogsbruk inom ramen för nuva-
rande skogspolitik?

Skogspolitiken var under 1970- och 1980-talen i mångt och mycket
inriktad mot att säkerställa industrins virkesförsörjning på kort och lång
sikt. Skogspolitiska beslut med denna inriktning innefattade bland
annat avverkningsskyldighet, röjningsplikt, obligatoriska skogsbruks-
planer och hushållningsbestämmelser. Skogspolitikens starkare inrikt -
ning på miljöfrågor under 1990-talet, i kombination med en mindre
uttalad oro för framtida virkesförsörjningsproblem, har bidragit till att
diskussionen om möjligheterna att öka virkesproduktionen i den svens-
ka skogen varit relativt återhållsam.

2.8.2. Energi- och miljöpolitik
eu-direktiv

År 2007 fattade Europeiska rådet beslut om en integrerad klimat- och
energipolitik. I centrum för beslutet stod ett övergripande klimatmål i
form av ett unilateralt åtagande att minska unionens utsläpp av växt-
husgaser med 20 procent till 2020 jämfört med 1990, vilket inom ramen
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för en internationell överenskommelse skulle skärpas till 30 procent. I
syfte att kunna leva upp till detta mål antog Europeiska rådet också en
omfattande energihandlingsplan för åren 2007–2009. Denna slog fast
att EU:s energipolitik vilar på tre pelare: konkurrenskraft, miljömässig
hållbarhet och försörjningstrygghet. I handlingsplanen sattes även ett
mål på 20 procent till 2020, på EU-nivå, för energieffektivisering och
förnybar energi. Handlingsplanen behandlar också fullbordandet av den
inre marknaden för energi, försörjningstrygghetsmekanismer och
utveckling av energiteknik.

Under perioden 2007–2009 har Europeiska kommissionen lagt fram
förslag i linje med målsättningarna under de tre energipolitiska pelarna.
Det gäller framför allt det så kallade tredje inre marknadspaketet för el
och gas, klimat- och energipaketet där direktivet för främjande av för-
nybar energi ingår samt den strategiska energiöversynen om försörj-
ningstrygghet. Det regelverk som beslutas på EU-nivå är en viktig
utgångspunkt för den svenska energipolitiken under de närmaste åren. 

Ministerrådet och Europaparlamentet slöt i december 2008 en över-
enskommelse om ett klimat- och energipaket där direktivet om främ-
jande av förnybar energi ingår. I och med denna överenskommelse har
klimatmål och mål för användningen av förnybar energi lagts fast för
alla medlemsstater.

svensk miljö- och energipolitik

Sverige avser att tidigt och fullt ut genomföra de åtgärder som EU beslu-
tat. I regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och
energipolitik framgår bland annat att utsläppen i Sverige 2020 bör vara
40 procent lägre än 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte
omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Vidare ligger det
nationella delmålet för 2008–2012 fast. Det innebär att de svenska
utsläppen av växthusgaser under perioden 2008–2012 ska vara minst 4
procent lägre än utsläppen 1990. 

Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att
avvecklas till 2020 och andelen förnybar energi i transportsektorn ska
då vara minst 10 procent. År 2030 bör, enligt regeringen, Sverige ha en
fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. Vidare föreslås att
andelen förnybar energi 2020 ska vara minst 50 procent av den totala
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energianvändningen. För att det övergripande målet ska nås föreslår
regeringen bland annat att certifikatsystemet för förnybar elproduktion
vidareutvecklas. Ett nytt mål för ökningen av den förnybara elproduk-
tionen bör sättas upp, i nivå med 25 TWh till 2020 jämfört med läget
2002. Vidare föreslår regeringen att en nationell planeringsram för
vindkraft fastställs, motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30
TWh 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Angående
kärnkraften avser regeringen att återkomma till riksdagen med förslag
om avskaffande av avvecklingslagen och om borttagande av kärnteknik -
lagens förbud mot nya reaktorer. 

Ett mål om 20 procent effektivare energianvändning 2020 föreslås.
Det är ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet om 20
procent mellan 2008 och 2020. En handlingsplan för energieffektivise-
ring och åtgärder för att genomföra det så kallade energitjänstedirekti-
vet presenteras. Ett femårigt energieffektiviseringsprogram genomförs
2010–2014. Programmet tillförs 300 miljoner kronor årligen under fem
år, utöver dagens politik.
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3. Råvarukonkurrensens ekonomi

3.1. Inledning och bakgrund

Som nämndes inledningsvis förs det en intensiv diskussion kring sko-
gens nyttjande. Inte minst skogens funktion som energikälla och roll i
klimatpolitiken har bidragit till detta. Konkurrensen om skogsresursen
har ökat och konflikten mellan hårda marknadsvärden och mer mjuka
värden som inte är marknadsprissatta (till exempel rekreation och bio-
logisk mångfald) har blivit mer påtaglig.

En snabb tillbakablick visar dock att diskussionen om skogens nytt-
jande – och värde – är långt ifrån ny. Carl von Linné, exempelvis, antyd-
de i samband med sin Lapplandsresa att skog som inte brukades eller
användes till materiella ting i stort sett var värdelös: 

Stora skogarna av tall står öde och fåfäng, ty ingen behöver timret,
faller omkull och ruttnar bort. Quaeritur, om ej skulle meritera
göra tjära och beck härav? 

Naturfilosofer, exempelvis Henry David Thoreau (1817–1862), mena-
de å andra sidan att varje samhälle skulle unna sig en skog där »inte
en kvist skulle brytas«, till nytta för undervisning och rekreation. Då
som nu ställs alltså marknadsekonomiska värden mot bevarandevär-
den och andra icke-marknadsekonomiska värden som är förknippade
med att skogen får stå kvar. Detta kapitel bidrar med en teoretisk dis-
kussion som kan ligga till grund för kommande analyser av skogens
nyttjande.

Konkurrensen om en resurs är nära förknippad med det värde, eller
den nytta, resursen genererar i olika användningsområden. Värdering-
en, eller nyttan, i sin tur är den faktor som bestämmer efterfrågan. Det
betyder exempelvis att om värdet av att använda skogsråvara för att
generera energi stiger, ökar efterfrågan på skogsråvara för just det ända-
målet. Givet att mängden skog är begränsad kommer detta att driva
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upp priset på flis och spån och kanske även massaved. Det betyder i sin
tur att massa- och skivindustrin upplever en ökad konkurrens då den
inte kan köpa samma mängder som tidigare till samma pris. I slutänden
betyder det att användningen av skogsråvara skiftar från ett område till
ett annat på grund av den förändring av relativpriserna som blir följden
av efterfrågeförändringen. 

Med andra ord: den konkurrens om skogsråvaran som aktörerna
upplever följer av de relativprisförändringar som uppstår genom (1)
efterfrågeförändringar och (2) förändringar i knapphet på resursen.
Med mer normal ekonomisk jargong kan man säga att förändringar i
konkurrens om råvaran är en följd av förändringar i efterfrågan och
utbud, vilket i sin tur kommer till uttryck i förändrade relativpriser.
Detta gäller i princip även för de av skogens nyttigheter som inte är pris-
satta på någon marknad, men som då naturligtvis nödvändiggör någon
form av artificiell prissättning som speglar dess värde. 

Om en skog exploateras för att utvinna råvara till industrin eller för
energiändamål, förloras delar av de värden som är förknippade med en
icke-exploaterad skog. Kontentan av resonemanget är att det i samhälls-
ekonomiska termer korrekta värdet av att exempelvis exploatera en skog
inte nödvändigtvis fångas av marknadspriset på timmer, utan snarare
av marginalnyttan av exploateringen i monetära termer. Marknadspriset
på timmer avspeglar marginalnyttan på ett korrekt sätt endast i den per-
fekta marknadsekonomin, det vill säga i det fall priset på timmer fångar
samtliga värden som är förknippade med trädet, inte bara timmervär-
det. Marknadspriserna ger därför inte alltid en sann eller fullständig
bild av skogens samhällsekonomiska värde och konkurrensen om sko-
gen kan därmed vara snedvriden. Det sista implicerar någon form av
ingripande från samhället, antingen genom en restriktion på nyttjandet
för olika ändamål eller, som nämnts, genom att artificiella priser till-
skapas, exempelvis i form av skatter och/eller subventioner (se även
kapitel 10). 

3.2. Marknadskonkurrens om råvaran

I föregående kapitel gavs en detaljerad bild av den svenska träfiberför-
sörjningen och kopplingen mellan de olika aktörerna. Sammanfattnings-
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vis kan vi konstatera att den traditionella skogssektorn består av de aktö-
rer som är direkt kopplade till skogens nyttjande som råvarukälla. Figur
2.1 i föregående kapitel ger en detaljerad bild av flödena mellan aktörer-
na. Som figuren visar bygger hela skogssektorn på ett komplicerat sam-
spel mellan utbud och efterfrågan, och detta påverkas i sin tur av ett antal
yttre faktorer av både marknadsmässig och politisk karaktär.

Som diskuterats har det alltid varit konkurrens om den svenska
skogsråvaran: ska den kokas, sågas eller brännas? Ovan konstaterade vi
att graden av upplevd konkurrens i princip kunde härledas från tillgång
och efterfrågan. Stor tillgång på exempelvis massaved – samtidigt som
efterfrågan på den råvara som är lämplig som massaved är liten – inne-
bär att massavedspriserna är relativt låga, vilket från massaindustrins
sida kan beskrivas som att det är liten konkurrens om råvaran. Om nu
massaveden får en alternativanvändning, exempelvis som bioenergi,
ökar efterfrågan och med stor sannolikhet priset på massaved, vilket
upplevs som att konkurrensen ökar eftersom nu även massaindustrin
tvingas betala ett högre pris för råvaran, trots att man inte efterfrågar
mer. 

I figur 3.1 illustrerar vi fallet med två potentiella användare av mas-
saved: massaindustrin och energiomvandlingsindustrin (värmeverk). I
utgångsläget är massaindustrins efterfrågan stor, relativt värmeverken.
Det vill säga att vid varje givet pris på råvaran efterfrågas mycket från
massaindustrin, relativt värmeverken. Den totala – aggregerade – efter-
frågan på biomassa är summan av de båda sektorernas efterfrågan vid
varje pris, vilket illustreras av den tjocka, brutna efterfrågekurvan. Vi
ser att, givet utbudskurvan för biomassa kommer all biomassa i utgångs-
läget att konsumeras av massaindustrin (Qp), och det pris man får betala
är lika med P p. Med andra ord finns det ingen konkurrens om råvaran i
utgångsläget. I figuren illustrerar vi vad som kan tänkas hända om ener-
gi av någon anledning blir mer värdefull och driver upp betalningsviljan
för biomassa för energiändamål. I figuren illustrerar vi detta med ett
skift uppåt av efterfrågekurvan för energi. Vi ser att det innebär att den
aggregerade efterfrågekurvan också skiftar uppåt, med följd att mark-
nadspriset drivs upp till Pq och att massaindustrin minskar sin använd-
ning av massaved till qqM. 

Den konkurrens som vi illustrerat kan benämnas direkt råvarukon-
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kurrens eftersom vi här har en råvara som har flera användningsområ-
den. Vi kan dock även tänka oss en mer indirekt konkurrens, som främst
har att göra med skogsmarkens produktionsmöjligheter. Antag exem-
pelvis att vi förbjuder att massaved används som energibärare i energi-
sektorn. Betyder det att massaindustrin inte upplever ökad konkurrens
till följd av större efterfrågan på skogsråvara – annan än massaved – från
energisektorn? Eller om sågverkens efterfrågan på sågtimmer ökar;
betyder det att massaindustrins råvaruförsörjning är opåverkad? Vi ska
här argumentera för att även om vi har en strikt uppdelning i olika
exklusiva virkessortiment kommer det att uppstå konkurrens om råva-
ran. Skälet till detta är att samtliga sortiment vilar på samma resursbas,
skogsmarken.

För att illustrera denna mer indirekta konkurrens antar vi att vi har
en given areal skogsmark som kan användas till att producera skogsrå-
vara av olika slag. För enkelhets skull antar vi att skogsmarken kan pro-
ducera sågtimmer och/eller produkter som är lämpliga som massa ved
eller för energiändamål. Inom ramen för skogsmarkens produktions-
förmåga kan skogsägarna själva välja vilka sortiment de ska producera.
I figur 3.2 har vi illustrerat detta med en så kallad produktionsmöjlig-
hetsmängd. Skogsägaren kan fritt välja vilken kombination – sågtim-
mer/massaved – han vill producera, så länge han är innanför den held-
ragna kurvan. Med andra ord kan han inte välja en kombination såg-
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figur 3.1. Råvarukonkurrens.
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timmer/massaved som ligger utanför kurvan (exempelvis i punkt A)
eftersom skogsmarken inte kan producera så mycket sågtimmer och
massaved samtidigt. Däremot kan han välja vilken kombination som
helst utmed eller innanför kurvan. Notera att kombinationer innanför
kurvan i princip är ineffektiva eftersom det är möjligt att öka produk-
tionen av ett sortiment utan att minska produktionen av ett annat.

I figur 3.2 har vi kalibrerat produktionsmöjlighetsmängden så att den
någorlunda överensstämmer med nuvarande avverkningsnivå (2006).t

Kurvans form visar att om skogsägaren väljer att producera maximal
mängd råvara, som är lämplig som massaved eller för energiändamål,
kan han få ut drygt 60 miljoner mefub (nettoavverkning), vilket då bety-
der att det inte blir något utbud av sågtimmer. Om han däremot väljer
att inte ta ut någon massaved kan han ta ut ca 45 miljoner me sågtim-
mer.y Att produktionsmöjlighetskurvan har denna form illustrerar att
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5. Notera att produktionsmöjlighetskurvan som illustreras i figuren är just en illustra-
tion, och inte den faktiska. Produktionsmöjlighetskurvan i figuren ges av ekvationen
y– x1

α– x2
β, där x1 är sågtimmer, x2 massaved och y är mängden biomassa som är möjlig

att ta ut per år. Parametrarna α och β bestämmer formen på kurvan. Parametrarna och
y är kalibrerade så att x1 och x2 approximativt överensstämmer med faktiska avverk-
ningsnivåer för 2006.
6. Figuren är en förenkling även i så måtto att andelen massaved/brännved i praktiken
aldrig går helt mot noll, eftersom inte hela trädet kan sågas utan en viss del går till mas-
saved/brännved. Denna förenkling påverkar dock inte den principiella analysen.

figur 3.2. Skogsbrukets produktionsmöjligheter.
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en relativt stor andel av skogsbeståndet går att använda som massaved/
brännved och en relativt liten andel som sågtimmer.

För att bestämma vilken kombination sågtimmer/massaved som är
den optimala antar vi att skogsägaren har som mål att maximera sin
avkastning från skogsbruket. Givet detta antagande blir relativpriset på
sågtimmer/massaved avgörande för utbudet av respektive sortiment.
Givet ett relativt högt pris på sågtimmer – rotnetto – väljer man att
avverka och sälja en relativt stor andel sågtimmer. För att illustrera detta
inför vi priser i den enkla modellen. År 2007 var priset på sågtimmer ca
450 kronor per me, medan massaveden betingade ett pris på ca 260 kro-
nor per me (Skogsstatistisk årsbok, 2009). Relativpriset massaved/såg-
timmer är därmed ca 0,6. Det innebär att priset på sågtimmer är nära
dubbelt så högt som priset på massaved. Givet detta relativpris kan vi
nu enkelt räkna ut det för skogsägarna vinstmaximerande uttaget, givet
produktionsmöjlighetsmängden. I figur 3.3. ser vi att den utbudskom-
bination som blir utfallet med rådande relativpris ges i punkt A.u

Om vi nu antar att efterfrågan på massaved/brännved ökar till följd
av att efterfrågan på massa och energi ökar kan vi, som diskuterats ovan,
förvänta oss att priset på massaved/brännved pressas upp. Detta illu-
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figur 3.3. Skogsbrukets val av utbud. Miljoner me.
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7. I punkt A maximeras skogsägarnas vinst, vilket illustreras av att lutningen på skogs -
ägarnas vinstfunktion, relativpriset mellan massaved och sågtimmer, är lika med lut-
ningen på produktionsmöjlighetskurvan.
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streras i figur 3.3 av en vridning uppåt av relativprislinjen till följd av en
fördubbling av priset på massaved/brännved. Det betyder att det blir
relativt mer lönsamt att bjuda ut massaved/brännved än tidigare, vilket
ändrar skogsägarnas avverkningsbeteende. I figur 3.3 ser vi att föränd-
ringen i relativpris innebär att sågtimmerutbudet minskar från drygt
30 till ca 12 miljoner me medan massavedsutbudet ökar från drygt 30
till ca 55 miljoner me. 

Notera att vi antar att det egentligen inte finns någon direkt konkur-
rens om sågtimmer eller massaved; sågtimmer används exklusivt av såg-
verken och massaved/brännved exklusivt av massaindustri och värme/
kraftverk. Trots avsaknaden av direkt konkurrens kommer i det här fallet
sågverksindustrin att uppleva att råvarutillgången minskar, det vill säga
att konkurrensen om råvaran ökar. En omedelbar slutsats som kan dras
är att politiska beslut, som att begränsa användningen av ett sortiment
till specifika ändamål, knappast har den effekt man skulle förvänta sig.

Sammanfattningsvis kan man säga att den konkurrens om råvaran
vi diskuterat här kan härledas till förändringar av relativpriset till följd
av förändringar i efterfrågan. Relativprisförändringen kan ha en direkt
effekt genom att det blir konkurrens om samma sortiment, men även
en indirekt effekt, då relativprisförändringen påverkar skogsägarnas
utbud av respektive sortiment. Ökad efterfrågan på skogsråvara från
energisektorn kan således få två effekter: dels att en viss del av råvaran,
som tidigare användes i massaindustrin, nu kanaliseras till energisek-
torn, dels att skogsägarna i större utsträckning styr avverkningsresur-
serna mot klenare sortiment som ger större massaveds/brännvedsutbyte
och apterar skogen annorlunda så att en relativt större andel av trädet
går som massaved/brännved. Den konkurrens om råvaran som uppstår
av de skäl vi diskuterat är inte något problem sett ur samhällsekonomisk
effektivitetssynpunkt, snarare tvärtom eftersom marknaden via föränd-
rade relativpriser styr råvaran mot det användningsområde där den vär-
deras högst. Förutsatt att priserna på ett korrekt sätt speglar det margi-
nella värdet av skog finns det inga skäl att via politiska beslut försöka
förändra resursfördelningen. Dock, som vi diskuterat ovan, finns det
skäl att tro att marknadspriserna inte fullt ut beaktar skogens värden,
vilket naturligtvis motiverar någon form av ingripande. Det ska vi ta
upp i nästa avsnitt.
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3.3. Skogens sociala värden, 
effekter på konkurrens och målkonflikter

Inledningsvis har vi argumenterat för att skogen har många värden, inte
bara de som mäts direkt på marknader. Vidare antydde vi att det finns
inbyggda konflikter till följd av detta och det faktum att skogen är
begränsad. Att skogen har andra värden manifesteras till viss del av den
direkta koppling som finns mellan skogens användning och vissa av de
miljömål som riksdagen beslutat och som vi redogör för i kapitel 5. De
kanske mest tydliga kopplingarna finns i miljömålen levande skogar,
begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt- och djurliv. Miljömålet levande
skogar innebär de facto att skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas, den biologiska mångfalden bevaras samt kul-
turmiljövärden och sociala värden värnas. 

Vi ska här ge en översiktlig bild av de sociala värden som ter sig mest
relevanta och schematiskt analysera implikationerna på skogssektorn
och råvarukonkurrensen när dessa beaktas implicit, exempelvis via mil-
jömålen levande skogar och begränsad klimatpåverkan, som riksdagen
bestämt. Vi återkommer i kapitel 7 till en mer fördjupad diskussion om
och analys av skogens sociala värden.

Begreppet skogens sociala värden förekommer ofta i diskussionen kring
skogens framtida roll. Av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende
Skogsvårdsorganisationen (SVO) framgår att:

Skogsstyrelsen skall, med utgångspunkt i de intensioner som redo-
visas i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:
173), redovisa hur skogens värden kan tas tillvara bättre för att
främja den sociala dimensionen av hållbar utveckling och hur
skogs vårdsstyrelserna genom sin verksamhet kan bidra till detta …
(Skogsstyrelsen, 2003).

Innebörden i begreppet skogens sociala värden har naturligtvis en bety-
dande spännvidd. I termer av människans samlade nytta av skogen bör
exempelvis inkluderas naturupplevelser, kulturell förankring, rekrea-
tion, estetik, folkhälsa, bär, svamp, jakt, arbetstillfällen och infrastruktur
(Rydberg, 2001). Vanligtvis avgränsas emellertid begreppets innebörd
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till att bara inkludera sätt att nyttja skogen, vilket inte har att göra med
avkastning i monetära termer. Skogsstyrelsen (2003) begränsar exem-
pelvis skogens sociala värden till de värden som finns i eller genom sko-
gen. Här exkluderas därmed skogsbrukets effekter på rennäringen och
skogs- och träanknuten småindustri. Vad som menas med skogens
sociala värden och indikationer på inriktningar för hur man ska ta till
vara dessa värden, i syfte att främja social hållbar utveckling redovisar
Skogstyrelsen (2003) i en matris, som här återges i tabell 3.1.

Vart och ett av de nio värden som listas i tabell 3.1 kan betraktas som
en variabel. Att bestämma fysiska externa effekter av förändrat skogs-
bruk handlar bland annat om att kvantifiera de orsakade förändringarna
i dessa variabler, vilket många gånger inte är självklart hur det ska göras.
En ökning av intensiteten i skogsbruket kan leda till att möjligheterna
för rekreation och motion förändras. En utmaning ligger då först i att
kvantifiera denna förändring. När detta väl är gjort ska denna föränd-
ring värderas eller prissättas. Antag att den kvantitativa förändringen
motsvaras av ett antal motionsenheter. För att beräkna förändringens
betydelse för samhällets välfärd måste vi också känna till priset på en
enhet motion. En andra utmaning är alltså att prissätta en enhet
motion, vilket inte heller är självklart hur det ska göras. Är värdet av
förändringen i motionsmöjligheterna negativt uppstår en negativ effekt
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tabell 3.1. Skogens sociala värden.

Skogens sociala värden I tätortsnära skog I vanlig skog

Produktion av bär, svamp (x) x
Produktion av vilt för jakt, fiske (x) x
Plats för motionsutövande x (x)
Plats för meditation, andlighet, 

spänning, avkoppling x (x)
Plats för skönhetsupplevelser x (x)
Plats för tystnad och mörker (x) x
Förekomst av kulturmiljöer (x) x
Bidrag till ekosystemtjänster (x) x
Plats för naturkunskap, utbildning x (x)

Anm.: x = Huvudsaklig arena för respektive aktivitet
(x) = Förekomst av respektive aktivitet

Källa: Skogsstyrelsen (2003).
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på välfärden. Detta ska emellertid ställas mot de samhällsekonomiska
vinster, exempelvis ökad virkesproduktion, som den tätare skogen ger
upphov till.

Ett av de allra första försöken att kvantifiera och värdera skogens
sociala värden i Sverige återfinns i Hultkrantz (1991, 1992). Hultkrantz
utvecklade vad man kan kalla gröna räkenskaper för skogen, där inte
bara traditionella produkter som omsätts på marknaden ingick utan
även många av de nyttigheter som listas i tabell 3.1. En uppdatering av
Hultkrantz studie gjordes i Eliasson (1994). En övergripande slutsats
som kan dras från dessa studier är att skogens så kallade sociala värden
är små, relativt skogens virkesvärde, undantaget skogens värde som kol-
sänka.i

Sammantaget kan vi säga att förekomsten av icke-marknadsprissatta
värden av den typ som listas i tabell 3.1 manifesteras i den nuvarande
skogs- och miljöpolitiken. Som redogjorts för i kapitel 2 säger portal-
paragrafen i skogsvårdslagen att produktions- och miljöintressen ska
likställas. Vidare är det uppenbart att många av miljömålen, exempelvis
begränsad klimatpåverkan, levande skogar och biologisk mångfald har
en direkt koppling till skogens nyttjande. Nedan gör vi en konceptuell
analys av de effekter som kan tänkas uppstå vad gäller råvarukonkur-
rens, som en följd av förändringar av skogens sociala värden. Vi exemp-
lifierar detta genom antagandet att dessa värden tar sig uttryck i termer
av miljömålen levande skogar och begränsad klimatpåverkan, som riks-
dagen fastställt. Vidare diskuterar vi de målkonflikter som kan tänkas
uppstå som en följd av att flera mål ska uppnås samtidigt.

Uppfyllelse av miljömålet levande skogar innebär ett betydande
skydd av skogsmark från virkesproduktion. Ett sätt att illustrera och
analysera detta är i termer av förändringar i produktionsmöjlighets-
mängden. I figur 3.4 har vi illustrerat detta med två tänkbara föränd-
ringar av produktionsmöjlighetsmängden

Den feta heldragna kurvan i figur 3.4 är den initiala produktionsmöj-
lighetskurvan, vilken tillsammans med nuvarande relativpris innebär
att man kommer att välja den utbudskombination som ges i punkt A.
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8. En anledning till de relativt små värdena är att författarna valde att inte redovisa
värdet av rekreation.
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Skyddande av skogsmark från virkesproduktion innebär de facto att
produktionsmöjligheterna minskar. Man kan i princip tänka sig två fall:
(1) Begränsningen leder till en någorlunda proportionell minskning av
produktionsmöjlighetsmängden, illustrerat med den tunna heldragna
kurvan. (2) Begränsningen leder till en relativt större begränsning av
möjligheterna att tillhandahålla råvara lämplig som sågtimmer. Fall två
är inte ett orimligt scenario med tanke på att det särskilt är gammal
skog som är skyddsvärd och ska undantas från skogsbruk. Fall två illu-
streras med den streckade kurvan i figur 3.4. 

Givet rådande priser på sågtimmer respektive massaved ser vi att i
båda fallen minskar den totala utbjudna virkesvolymen, men att fördel-
ningen mellan de olika sortimenten kommer att bli mycket olika i de
två fallen. I det första fallet ger punkt B den optimala kombinationen
för skogsägarna, vilket implicerar en minskning av såväl sågtimmer-
som massaved/brännvedutbud. I det andra fallet, däremot, ser vi att
total utbjuden kvantitet visserligen minskar (punkt C), men att det sker
en relativt stor omfördelning av sortiment i så måtto att sågtimmerut-
budet minskar kraftigt samtidigt som vi får en liten ökning av massa-
vedsutbudet. En möjlig följd av förändringarna, framför allt i det andra
fallet, är att sågtimmerpriset pressas upp relativt massaveds/brännveds-
priset, vilket till viss del dämpar den kraftiga omfördelningseffekten i
det andra fallet. 
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figur 3.4. Effekt på virkesutbud av miljömålet levande skogar.
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Sammantaget kan man dra slutsatsen att uppfyllelse av miljömålet
levande skogar kommer att få implikationer på så sätt att skogsråvara
blir knappare och att den totala mängden skogsråvara som är tillgänglig
för industri och energiändamål minskar. Däremot kan man inte med
säkerhet säga att utbudet av samtliga sortiment minskar. Om åtgärderna
för att nå målet till största delen inriktas mot skyddande av gammal
skog, och om vi antar att den gamla skogen är basen för sågtimmerut-
bud, kan vi inte utesluta att avverkningsresurserna styrs över till andra
marker i sådan grad att utbudet av råvara lämplig som massaved och
brännved inte ökar. 

Vi kan nu ställa oss frågan vad som kan tänkas ske om vi samtidigt
med bevarandemålet ska uppfylla målet om att minst 50 procent av
Sveriges energianvändning 2020 ska komma från förnybara energikäl-
lor och att fordonsparken ska vara oberoende av fossil energi 2030.
Detta ytterligare mål komplicerar analysen betydligt av flera skäl, men
en robust övergripande slutsats torde vara att det kommer att ske en
signifikant ökning av efterfrågan på skogsråvara för energiändamål,
vilket i sin tur påverkar såväl prisnivå som relativpriser för de olika
sortimenten.

I figur 3.5 exemplifierar vi vad som i princip kan hända om de båda
miljömålen begränsad miljöpåverkan och levande skogar ska uppnås. För
att uppnå målet begränsad klimatpåverkan tänker vi oss att man stimu-
lerar ökad användning av skogsbränslen för energiändamål, exempel-
vis via höjda skatter på fossila bränslen eller via direkta subventioner
till skogsbränsleanvändning. Effekten blir att efterfrågan på biomassa
ökar, vilket illustreras med en förskjutning utåt av efterfrågekurvan
för biomassa, vilket i sin tur driver upp priset på biomassa från Pp till
PBK.o Om miljömålet levande skogar ska uppnås måste någon form av
restriktion på skogsbruket introduceras. Effekten av detta illustreras i
figur 3.5 med en förskjutning inåt/uppåt av utbudskurvan för biomas-
sa; till ett givet pris kan inte samma mängd biomassa bjudas ut. Målet
levande skogar kan därmed uppfattas som att en brist på skog uppstår,
vilket driver upp priset på skog ytterligare till P LS,BK, vilket i sin tur
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9. Notera att vi nu inte gör någon skillnad på olika sortiment. Man kan säga att vi nu
antar att det finns en direkt konkurrens om råvaran på så vis att biomassan går att använ-
da till olika saker.
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dämpar effekten av efterfrågeökningen till följd av miljömålet begrän-
sad klimatpåverkan. Om vi antar att målet begränsad klimatpåverkan för-
utsätter en avverkningsnivå på minst QBK, ser vi att de åtgärder som
genomförs för att uppnå målet inte kommer att leda till måluppfyllelse
om vi samtidigt genomför åtgärder som syftar till att uppnå målet
levande skogar. Sammanfattningsvis kan man säga att konkurrensen om
råvaran ökat, vilket skapar en brist som i sin tur driver upp priset på
skogsråvaran.

Det är naturligtvis möjligt att vidta åtgärder för att dämpa den kon-
sekvens som den ökade konkurrensen ger upphov till, exempelvis
genom intensivodling av skog, vilket åtminstone på lång sikt kan öka
utbudet (vilket kan illustreras med ett skift utåt av utbudskurvan). En
utbudsökning av detta slag kan ske som en följd av ökad lönsamhet i
skogsbruket; det blir lönsamt att gödsla mer, vidta andra produktivi-
tetshöjande åtgärder och/eller att ta ny mark i anspråk för skogspro-
duktion. En sådan utbudsökning kan ske som en följd av styrning från
samhället, antingen i form av lagstiftning om hur skogsmarken ska bru-
kas – exempelvis genom att lätta på de rådande miljökraven – eller i
form av ekonomiska styrmedel.

Fram till i dag kan man säga att målkonflikterna varit relativt begrän-
sade. Förklaringen är att skogen i huvudsak betraktats som en råvaru-
källa för industri och energi, och det moderna högavkastande skogs-
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figur 3.5. Målkonflikter.
Pris

pLS,   BK
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pBK

p0

QLS QLS, BK Q0 Avverkning, QQBK

Utbud levande skogar

Efterfrågan begränsad klimatpåverkan
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bruket har lyckats relativt väl med att försörja råvarukonkurrerande
industrier (sågverk och massaindustri) med råvara. Konkurrensen om
råvaran har varit relativt begränsad. Frågan är om detta gäller framöver,
med ett energisystem som är starkt beroende av skogsbränslen, samti-
digt som skogens sociala värden ökar i betydelse. En inte alltför djärv
gissning är att målkonflikter av det slag som beskrivits ovan kommer
att bli alltmer påtagliga liksom konkurrensen om råvaran. Hur en sådan
situation ska bemötas diskuteras allt intensivare, men det finns en form
av konsensus om att det behövs åtgärder på utbudssidan (Larsson med
flera, 2009). 

Exempel på en åtgärd på utbudssidan är att öka produktionen av bio-
massa på den befintliga skogsmarken, helst då på ett sätt som inte kom-
mer i konflikt med skogens sociala värden. En möjlig väg beskrivs och
utreds i Larsson med flera (2009), som avrapporterar ett regeringsupp-
drag kring möjligheterna till intensivodling på skogsmark med låga
naturvärden. Tanken är här att man med ett antal olika intensivodlings-
metoder – ökad gödsling, nya trädslag med mera – signifikant kan öka
virkesproduktionen, samtidigt som man försöker minimera de negativa
externa effekterna genom att välja ut de marker som har lägst natur-
värden. Analysen visar att upp till 15 procent av den befintliga skogs-
marksarealen är lämplig, och att den långsiktiga avverkningsnivån kan
öka med upp till 25–30 miljoner kubikmeter per år (relativt ett scenario
med traditionellt skogsbruk). Analysen av dessa åtgärder (Brännlund
med flera, 2009) visar att den samhällsekonomiska lönsamheten är
starkt beroende av effekterna på skogens sociala värden, inklusive effek-
ter och värdering av koldioxidutsläpp/lagring (se vidare avsnitt 10.5).
Finns inga negativa effekter är åtgärderna lönsamma. 

3.4. Råvarukonkurrens, 
målkonflikter och koppling till omvärlden

Ovan har vi diskuterat skogens värden samt den konkurrens och olika
målkonflikter som uppstår, utan någon direkt koppling till omvärlden.
Naturligtvis finns en omvärldskoppling, om än inte uttalad, i den
meningen att de politiska målen, inte minst på miljö- och klimatområ-
det, är kopplade till den globala utvecklingen samt att efterfrågan på
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skogsprodukter till största delen kommer från omvärlden. Målet om
begränsad klimatpåverkan, exempelvis, är naturligtvis en följd av den glo-
bala utvecklingen. Vidare kan vi inte bortse från det globala perspekti-
vet när den svenska skogsindustrins utveckling betraktas. Den drivs helt
av den internationella utvecklingen. 

Det finns i dag ingen diskussion kring huruvida det är bra eller dåligt
att handla med traditionella skogsindustriprodukter som papper och
sågade trävaror. Det ter sig naturligt för de flesta att vi exporterar det
mesta av det vi producerar. Det torde väl även stå klart för de flesta att
svensk skogsindustri är helt beroende av en världsmarknad för att få
avsättning för sina produkter. Den senaste tidens diskussioner om en
omställning av energisystemet har dock inte detta som utgångspunkt.
Diskussionen utgår i stället från att Sverige ska vara självförsörjande
och oberoende av andra länder.qp

Enligt den så kallade Hecksher–Ohlin-modellen uppstår internatio-
nell handel som en följd av att länder har skiftande tillgångar. Vissa
länder har kanske relativt gott om effektiv arbetskraft, medan andra
har relativt gott om råvaror. En följd av detta är att båda länderna kan
vinna på att det arbetskraftsrika landet producerar varor som kräver
mycket arbetskraft, men väljer att importera råvaran från det råvaru-
rika landet. Det är i skenet av detta man ska se Sveriges stora ekono-
miska framsteg de senaste 100 åren. Sverige har varit relativt rikt på
råvaror som malm, skog och energi (vattenkraft). Detta i kombination
med möjlighet till handel har de facto skapat den ekonomiska tillväxt
vi haft, som i mångt och mycket drivits av en industri baserad på skog,
malm och energi. När vi nu betraktar framväxten av nya skogproduk-
ter, främst inom energiområdet, kan det vara värt att ha denna enkla
handelsmodell i åtanke. 

En energipolitik som utgår från att Sverige ska vara självförsörjande
med förnyelsebara energikällor kommer med stor sannolikhet att leda
till den typen av målkonflikter som beskrivits ovan. En sådan politik
kommer att kräva relativt kraftiga styrinstrument i syfte att öka lön-
samheten för biobränsleproduktion relativt annan an vändning av sko-
gen. Det betyder dels att den svenska skogsindustrins komparativa för-
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10. Se till exempel Kommissionen mot oljeberoende (2006).
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del med relativt högkvalitativ biomassa urgröps, dels svårigheter att
uppnå andra miljömål relaterade till den svenska skogen.

En energipolitik som baseras på förnyelsebar energi, men som inte
grundar sig på självförsörjning, kommer med all sannolikhet att leda
till en kraftigt ökad handel med biomassabaserade energiprodukter,
framför allt inom drivmedelsområdet. Av den totala energitillförseln i
det svenska energisystemet svarar biobränslen för ca 17 procent. Av des-
sa 17 procent – eller 103 TWh – härrör den största delen från skogen i
form av trädrester och biprodukter från industrin. Användningen av
bio/skogsbränslen sker främst inom industrin och i fjärrvärmesektorn.
Av fjärrvärmesektorns totala energitillförsel svarar i dag biobränslen
för nära två tredjedelar. 

På drivmedelsområdet är situationen en annan. Av den totala driv-
medelsanvändningen på 115 TWh svarar biodrivmedel – i form av eta-
nol – för endast ca 1 TWh. En övergång till biodrivmedel i stor skala
innebär därför en påtaglig förändring, som inte är möjlig utan storskalig
etanolimport. Av den etanol som i dag används som drivmedel är endast
en mindre andel tillverkad i Sverige av svenska råvaror (spannmål).
Enligt Jordbruksverket (Rapport 2006:11) produceras 73 miljoner liter
etanol i Sverige (drycker borträknade), samtidigt som ca 341 miljoner
liter importerades. En stor del av importen kommer från Brasilien, ca
200 miljoner liter, där råvaran utgörs av sockerrör.

På samma sätt som en svensk självförsörjande politik skapar målkon-
flikter i mark- och skogsanvändning i Sverige kommer en global politik,
som syftar till att ersätta fossila bränslen med biobränslen, att skapa
målkonflikter av liknande slag, men på global nivå. Ökad global satsning
på biobränslen innebär att mark behöver tas i anspråk, vilket tränger
undan annan markanvändning, exempelvis livsmedelsproduktion. Stor-
leken på och betydelsen av dessa undanträngningseffekter är omdebat-
terade och kan sägas helt bero på vilka grödor det gäller och var i världen
produktionen sker. I USA, exempelvis, är målsättningen att 15 procent
av bensinförbrukningen fram till 2017 ska ersättas med så kallade alter-
nativa bränslen – etanol och biodiesel. Ett sätt att nå detta mål är via en
subvention av etanol som görs av majs. Detta har lett till en kraftig
expansion av majsproduktionen i USA, på bekostnad av soyaproduk-
tionen, vilket drivit upp priset på soya (Valle, 2007; Koh och Ghazoul,

61

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.19  Sida 61



2008). Samtidigt har sockerrörsexpansionen i södra Brasilien haft lik-
nande effekter, det vill säga landområden som tidigare användes för
soyaproduktion används nu för sockerrörsproduktion, vilket drivit upp
priset på soya (Valle, 2007). 

I Keeney och Hertel (2009) görs en analys av effekter på global mark-
användning av en –marginell – efterfrågeökning på etanol i USA.qq Ana-
lysen visar att en sådan efterfrågeförändring får tydliga globala effekter
vad gäller markanvändning. Effekterna blir störst i USA med en i stort
sett total undanträngning av annan jordbruksproduktion. Den näst
största effekten uppstår i Brasilien där användningen av mark för soc-
kerrörsodling ökar på bekostnad av andra jordbruksprodukter. Undan-
trängningen är dock inte fullständig i Brasilien, vilket delvis reflekterar
att mark tas i anspråk som inte tidigare använts för jordbruksändamål.
Simuleringsresultaten visar också att ökad efterfrågan på etanol leder
till att den totala arealen jordbruksmark ökar, på bekostnad av framför
allt skogsmark. Även här blir effekterna störst i USA och Brasilien. 

I Johansson och Azar (2007) uppskattas att ett »klimatscenario«
som innebär en kraftig ökning av efterfrågan på biobränslen, via en hög
global CO2-skatt eller global handel med utsläppsrätter, får liknande
effekter och att detta i sin tur driver upp priset på jordbruksprodukter.
Klimatscenariot, som innebär att användningen av fossila bränslen i
stort sett fasas ut fram till 2100, får till effekt att priset på vete fördubb-
las, relativt referenscenariot, fram till 2100. Sammantaget kan man säga
att det finns skäl att tro att en klimatpolitisk regim som innebär en ökad
global efterfrågan på icke-fossil energi kommer att få effekter på mark-
användning och relativpriser. Sett ur svensk synvinkel torde detta inne-
bära att den svenska skogens värde ökar. 

Som nämnts ovan har den amerikanska politiken inneburit en kraftig
efterfrågeökning på majs, och utvecklingen i Brasilien vad gäller soc-
kerrörsodling har varit minst sagt expansiv, med en ökning på i snitt
120 000 ha per år de senaste 30 åren. För närvarande används 7 miljoner
hektar av den brasilianska landmassan för sockerrörsodling, vilket utgör
ca 2,5 procent av den totala markarealen (Martinello och Filoso, 2008).
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11. Författarna »simulerar« effekterna av en efterfrågeökning på 1 miljon gallon, vilket
ska jämföras med det officiella målet i USA på 15 miljoner gallon. 1 gallon = 3,8 liter.
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De rent miljömässiga effekterna av den intensifierade produktionen är
mycket omdebatterade. Vad gäller effekter på kolbalansen finns det en
relativt stor konsensus om att skillnaderna är betydande mellan olika
grödor och beroende på var produktionen sker. Mest fördelaktigt ur ett
kolbalansperspektiv tycks cellulosabaserad etanol och sockerrör vara,
medan nettoeffekten från majsbaserad etanol är relativt liten (eller till
och med negativ). 

Förutom effekter på kolbalansen har biobränsleproduktion ett antal
andra ekologiska effekter. I DeOliviera med flera (2005) beräknas det
så kallade ekologiska fotavtrycket för att ersätta bensin med etanol från
sockerrör producerade i Brasilien eller från majs i USA. Resultaten är
nedslående i så måtto att beräkningarna visar på mycket stora fotav-
tryck. Den slutsats som dras är att det ur ett kolbalansperspektiv vore
mer effektivt att minska avskogningen än att plantera sockerrör. Vad
gäller amerikansk majs är författarna lika pessimistiska och menar att
de miljöproblem som storskalig etanolproduktion från majs innebär
klart överstiger fördelarna.qw

3.5. Avslutande kommentar

Konkurrensen om råvaran kan härledas till förändringar av relativpriset
till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Relativprisförändring-
en kan ha dels en direkt effekt i det att det blir konkurrens om samma
sortiment, dels en indirekt effekt då relativprisförändringen påverkar
skogsägarnas utbud av respektive sortiment. Ökad efterfrågan på skogs-
råvara från energisektorn kan således få två effekter: dels att en viss del
av råvaran, som tidigare användes i massaindustrin, nu kanaliseras till
energisektorn, dels att skogsägarna i större utsträckning styr avverk-
ningsresurserna mot klenare sortiment som ger större massaveds/
brännvedsutbyte samt även apterar skogen annorlunda så att en relativt
större andel av trädet går som massaved/brännved. 
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12. I en artikel av Inderwildi och King (2009) lyfts, förutom problemet med ekologiska
fotavtryck och problematiken kring sambandet mellan livsmedelsproduktion och bio-
energi från jordbruksgrödor, även det problemet fram att många av de jordbruksgrödor
som används som bioenergibas, exempelvis majs, kräver intensiv kvävegödsling med
stora utsläpp av kväve som följd.

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.19  Sida 63



Sett ur samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt är den konkurrens
som uppstår bra då marknaden via förändrade relativpriser styr råvaran
mot det användningsområde där den värderas högst. Politiska beslut i
syfte att förändra resursfördelningen kan därmed inte motiveras på des-
sa grunder. Beaktas inte skogens värden fullt ut i marknadspriserna
kommer dock inte resursfördelningen att bli den för samhället mest
effektiva. Skogen och skogsmarken tillhandahåller en mängd varor och
tjänster som är kollektiva till sin karaktär och vars värde inte reflekteras
i marknadspriser. Exempel på sådana varor är kollagring, rekreations-
värden, biodiversitet, jakt och fiske. Konkret kommer detta till uttryck
i bland annat de miljömål som riksdagen fastställt. Detta innebär att
det uppstår en konkurrens mellan renodlade marknadsvärden och de
sociala värden som implicit fångas i miljömålen, men även att det kan
uppstå konflikter mellan de olika miljömålen. Det kanske tydligaste
exemplet på miljömålskonflikter är mellan målen begränsad klimat -
påverkan och levande skogar. 

Vilka effekter politiken får på den svenska skogssektorn beror i hög
grad på vilka mål man sätter upp vad gäller självförsörjning. En politik
där Sverige är mer eller mindre självförsörjande med förnyelsebar energi
får med stor sannolikhet kraftiga återverkningar på hela den svenska
skogssektorn och möjligheterna att uppnå andra miljömål relaterade
till skog och natur. Återverkningarna på skogssektorn yttrar sig framför
allt genom den ökande konkurrensen om råvaran, som även kommer
att få negativa effekter på svensk skogsindustri. Om politiken inte byg-
ger på självförsörjning är effekterna till stor del beroende av vad som
sker i andra delar av världen. 

En isolerad svensk satsning på att ersättning av fossil energi med bio-
baserad energi via efterfrågestimulanser (eller bestraffning av fossil -
bränsleanvändning) kommer att leda till ökad import av framför allt
etanol från sockerrör. Priseffekterna på världsmarknaden av en isolerad
svensk ökning är förmodligen små, vilket ger mycket liten stimulans till
ökad produktion av svensk etanol. Det betyder att om myndigheterna
vill styra mot svenskproducerad etanol från cellulosa måste dessa ge
direkta subventioner till inhemsk etanolproduktion, men även till pro-
duktion av biomassa (exempelvis bidrag till gödsling och/eller till inten-
sivodling av skog), vilket i sin tur återigen ger upphov till målkonflikter.
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Slutligen kan vi konstatera att en storskalig satsning på biodrivmedel
kan innebära att problem bara flyttas från Sverige till andra länder, vil-
ket exemplen med sockerrörs- och majsbaserad etanol visar.
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4. Marknadsbeskrivning: 
efterfrågan på skogsråvara

4.1. Inledning

I detta kapitel har vi indelat skogen och dess resursanvändningsområ-
den i tre grova kategorier: skogsindustrier, energisektor och skogens
sociala värde. Skogens sociala värden innefattar de värden som bidrar
till det stora flertalets välfärd, förutom de värden som skogens virkes-
produktion och skogens betydelse för den biologiska mångfalden gene-
rerar.

Syftet med kapitlet är ge en djupare beskrivning av användningen av
den svenska skogen och skogsmarken utifrån den utveckling vi sett vad
gäller skogens alltmer mångfacetterade användningsområden. Det bio-
bränsle som används runt om i världen i dag är till största delen för
enskilt hushållsbehov – exempelvis uppvärmning och matlagning – och
sker utanför marknadsekonomin. Från ett globalt perspektiv överstiger
användningen av trädbränsle markant användningen av biobränsle från
jordbruk och avfall.

4.2. Skogsindustrierna
4.2.1 Allmänt om den globala skogsindustrin
Figur 4.1 illustrerar fördelningen av världsproduktionen av papper och
pappersmassa per världsdel 2007. Asien, Europa och Nordamerika är
de största producenterna av både papper och pappersmassa och står till-
sammans för 93 procent av pappersproduktionen och 87 procent av
massaproduktionen. 

I Europa finns det ca 800 verksamma företag in skogsindustrierna,
som tillsammans driver 1200 massa- och pappersbruk. Tyskland (22,2
procent) följt av Finland (13,8 procent), Sverige (11,8 procent), Italien
(9,8 procent) och Frankrike (9,8 procent) är de största pappersprodu-
centerna. De största producenterna av pappersmassa är Finland (30 pro-
cent) och Sverige (28,1 procent). Skogsindustrin i sin helhet har en årlig
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omsättning på mer än 3 562 miljarder kronor (375 miljarder euro). Detta
motsvarar 6,5 procent av omsättningen i Europas tillverkningsindustri.
Den europeiska massa- och pappersindustrin hade 2007 en omsättning
på 750 miljarder kronor (79 miljarder euro) och ett förädlingsvärde på
238 miljarder kronor (25 miljarder euro). Årligen investeras ca 45 mil-
jarder kronor (4,7 miljarder euro).

Figur 4.2 illustrerar hur pappersproduktionen och konsumtionen har
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figur 4.1. Världsproduktionen av papper och pappersmassa 2007. Miljoner
ton inom parentes.

Källa: Skogsindustrierna (2009).
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förändrats över perioden 1991–2006. Sedan 1991 har konsumtionen av
papper i Europa ökat med i genomsnitt 2,6 procent per år samtidigt
som produktionen ökat med 3 procent. Den europeiska papperstillverk-
ningen hade 2006 ett årligt fiberbehov på ca 115 miljoner ton. Massaved
(42,1 procent) och återvunnet papper (42,4 procent) tillhandahåller den
största delen av detta fiberbehov.

Den inhemska förbrukningen av pappersprodukter för utvalda euro-
peiska länder presenteras i tabell 4.1. Tyskland har den största förbruk-
ningen följt av Frankrike, Finland, Italien och Sverige. Både Finland
och Sverige exporterar större delen av sin produktion medan de större
länderna använder merparten av sin produktion till inhemsk konsum-
tion. Totalt förbrukades 90 miljoner ton pappersprodukter i Europa
under 2007.

4.2.2 Allmänt om svensk skogsindustri qe

Den svenska skogs- och träindustrin har stor betydelse för svensk eko-
nomi. Den är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar och svarade 2005
för 11,8 procent av den svenska tillverkningsindustrins totala föräd-
lingsvärde. Skogsindustrins och skogsbrukets förädlingsvärde utgjorde
samma år 3,1 procent av BNP och 11,6 procent av det totala varuexport-
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tabell 4.1. Förbrukningen av papper, 2007. Andel av den totala förbruk-
ningen. 

Miljoner ton Procent

Tyskland 18,9 21
Frankrike 9,0 10
Finland 9,0 10
Italien 9,0 10
Sverige 8,1 9
Storbritannien 5,4 6
Övriga Europa 27,9 31
Övriga 2,7 3

Totalt 90,0 100

Källa: Skogsindustrierna (2009).

13. Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från Skogsstatistiska årsboken (2009) och
från SOU (2006).
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värdet. Skogs- och träindustrins totala produktionsvärde uppgår till ca
210 miljarder kronor. Ungefär hälften av detta värde genereras inom
massa- och pappersindustrin medan trähus-, snickeri- och möbelindu-
strin svarar för ungefär en fjärdedel. Sågverkens andel är ca 20 procent.
Ca 60 procent av skogs- och träindustrin är exportrelaterad. År 2005
uppgick exporten till 114 miljarder kronor, medan importen av mot-
svarande produkter uppgick till 32 miljarder kronor. 

Inom massa- och pappersindustrin genereras ca 80 procent av
omsättningen av export. Av de ca 16 miljoner me sågat virke som årligen
produceras i Sverige exporteras ca 70 procent utan vidare förädling.
Exporten av sågat virke ger näringen inkomster på ca 22 miljarder kro-
nor. De ca 2,5 miljoner me sågat virke som årligen förbrukas i den svens-
ka träförädlande industrin resulterar i drygt 40 miljarder kronor i
inkomster. I den svenska byggsektorn förbrukas endast högst 2 miljoner
me i form av mer eller mindre förädlade produkter. Årligen investeras
10–15 miljarder kronor inom skogsindustrin, vilket motsvarar nästan
en fjärdedel av de totala industriinvesteringarna i Sverige.

Den svenska skogsindustrin består av ett antal företag där det ut -
ländska ägandet ökar. Nästan hälften av företagen och produktions-
kapaciteten inom pappers- och kartongindustrin i Sverige kontrolleras
av utländska ägare. Pappersindustrin i Sverige är dessutom polariserad
till ett fåtal större internationella företag och ett betydande antal
mindre och lokalt verksamma enheter, av vilka många har utländska
ägare.

Kostnadsandelar för trävaruindustrin och massa- och pappersindu-
strin i Sverige redovisas i figur 4.3. Den största kostnadsandelen för bäg-
ge industrigrupperna utgörs av material. Material inkluderar virke samt,
för den kemiska massatillverkningen, olika kemikalier och övriga insats-
varor. Inköp av virke utgör dock den största delen av kostnadsposten.
Storleken på de resterande kostnadsandelarna är ungefär lika mellan de
två industrigrupperna. Efter material följer kostnaden för arbetskraft
och kapital. Transporter, elektricitet och bränslen utgör mindre kost-
nadsandelar.

Denna översiktliga bild av kostnadsandelar bör tolkas med försiktig-
het. Det finns exempelvis skillnader mellan företag. Viktigast att lyfta
fram i detta sammanhang är dock storleken på kostnadsandelen för vir-
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ke, vilken borde vara betydande för alla verksamma företag inom trä-
varuindustrin samt massa- och pappersindustrin. Förändringar av råva-
rukostnaderna kan således ha betydande konsekvenser för industrins
konkurrensförmåga.

CEPI (Confederation of European Paper Industries) redovisar en
genomsnittlig kostnadsstruktur för den europeiska pappersindustrin.
Denna presenteras i tabell 4.2. Enligt CEPI den står fiberkostnaderna
för den största kostnadsposten för pappersindustrin, motsvarande 32
procent. Övriga kostnadsandelar motsvarar mellan 11 och 18 procent
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figur 4.3. Andelar av de totala rörelsekostnaderna för arbetskraft, kapital,
elektricitet, bränsle (exklusive transportbränsle), transporter och material för
trävaruindustrin (SNI 201) samt massa- och pappersindustrin (SNI 21).

Källa: Konjunkturinstitutet (2006).

Material
(48 %)

Kapital (20 %)

Transporter (2 %)

Arbetskraft 
(25 %)

El (3 %)

Bränslen (2 %)

El (2 %)

Material (59 %)

Transporter (4 %)

Arbetskraft
(19 %)

Kapital (15 %)

Bränslen (1 %)

Massa- och pappersindustrin Trävaruindustrin

tabell 4.2. Viktad genomsnittlig kostnadsstruktur för den europeiska pap-
persindustrin, 2005.

Andel

Fibrer 32 %
Energi 13 %
Arbetskraft 14 %
Kemikalier 12 %
Kapitalkostnader 18 %
Övriga tillverkningskostnader 11 %

Källa: CEPI (2008).
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av totalkostnaden. Kostnadsandelen för energi varierar kraftigt mellan
olika bruk beroende på typen av massatillverkning. Exempelvis är
mekanisk massa betydligt mer elintensiv jämfört med kemisk massa.

Olika företag och enskilda bruk har olika kostnadsstrukturer. Skogs-
industrins kostnadssituation kan beskrivas i termer av kostnadskurvor
där bruk som ligger högst upp på kostnadskurvan har låg konkurrens-
kraft och riskerar att slås ut i långt högre utsträckning än de längre ner
på kostnadskurvan. Vidare innebär en prispress på skogsindustrins slut-
produkter att nivån för högsta möjliga produktionskostnad, som tillåter
ett bruk att fortsätta sin verksamhet, minskar. Kostnadsökningar, även
i form av högre virkespriser, för ett enskilt bruk förflyttar bruket längre
ut på kostnadskurvan och minskar dess konkurrenskraft samtidigt som
ny produktionskapacitet med låga kostnader, antigen på grund av för-
bättrad teknik eller tillgång till billig råvara, återfinns i den nedre delen
av kurvan och tränger ut andra bruk. 

För att upprätthålla lönsamhet, och kanske förbättra sin kostnads-
position, måste bruken ständigt jaga kostnader och investeringar som
förmår sänka produktionskostnaderna och därmed höja konkurrens-
kraften

För att bibehålla sin konkurrenskraft måste således produktivitets-
förbättringar i verksamheten – både i industrin och skogen – uppväga
den sammanlagda effekten av prisminskningen på slutprodukter och
prisökningen på virke. När kostnaderna för ett företag, eller en hel indu-
strigrupp, ökar mer än för andra företag och investeringarna för sänkta
kostnader och förbättrad kvalitet uteblir, minskar konkurrenskraften
och utslagning kan bli följden.

4.2.3. Internationell handel
Under 2007 var Finland och Kanada de två största exportländerna av
papper, följda av USA, Tyskland och Sverige. Totalt exporterades 116
miljoner ton av den sammanlagda världsproduktionen på 394 miljoner
ton papper. Kanada är även det största exportlandet av pappersmassa,
följt av Brasilien, USA och Chile. Sverige hamnar på en femte plats i
exportligan för pappersmassa. Totalt exporterades 44 miljoner ton
pappersmassa, av den totala världsproduktionen på 194 miljoner ton.
Figur 4.4. illustrerar de större handelsflödena av pappersmassa till och
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från Europa för 2006. Ungefär lika stora volymer pappersmassa im -
porterades från Nord- och Sydamerika. Det mesta av exporten gick
till Asien.

Total tillverkades ca 318 miljoner me sågade barrträvaror i världen
2006, varav ca 110 miljoner me gick som export från tillverkningslan-
det. Figur 4.5. visar de tillverkningsländer som har en årlig produktion
av sågade barrträvaror som överstiger 5 miljoner me. Länderna är ord-
nade från vänster till höger utifrån hur stor del av produktionen som
går på export. Sverige har en relativt hög exportandel av sin produktion
i sågade barrträvaror. I Europa är det bara Österrike som har en större
andel.

Figur 4.6 visar marknadsandelarna för ledande exportländer av såga-
de barrträvaror till europeiska länder. Sverige och Tyskland har sedan
2004 ökat sina marknadsandelar medan Finland, Ryssland och de bal-
tiska staterna minskat sina marknadsandelar. Kanadas markandsandel
ligger relativt oförändrad över tiden.

Den tilltagande konkurrensen om skogsråvara och den svenska skogs-
industrins utmaningar på den globala arenan är viktiga att belysa från
ett handelsperspektiv. Dagens öppna marknader och utvecklade logistik
gör att virkesbalansfrågorna blir gemensamma för många länder. Virke
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figur 4.4. Handelsflöden av pappersmassa till och från Europa 2006. Tusen-
tal ton.

Källa: CEPI (2008).

Nordamerika:
Export till 197
Import till 3394

Latinamerika:
Export till 23
Import till 3089

Resten av världen:
Export till 154
Import till 405

Asien:
Export till 1320
Import till 166

Övriga Europa:
Export till 515
Import till 503
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är en global handelsvara och begreppet svensk virkesbalans är därmed i
någon mening oegentligt. Inte minst importen av virke från området
runt Östersjön spelar en viktig roll i den svenska virkesbalansen.

Sveriges skogsindustri importerar i dag ca 6,9 miljoner mefub rund-
virke, vilket motsvarar ungefär 9 procent av det totala fiberbehovet.
Flera faktorer har dock bidragit till att importmöjligheterna har mins-
kat. Bland dessa märks bland annat att:
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figur 4.5. Produktion och export av sågade barrträvaror i de största produk-
tionsländerna. Exportandel i procent.
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figur 4.6. Marknadsandelar för ledande exportländer av sågade och hyvlade
barrträvaror till vissa europeiska länder. Procent.
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figur 4.7. Sveriges import av rundvirke, spån och flis för 1999 och 2008 samt
exportland.

Källa: Skogsstatistiska årsboken (2009).
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– den lokala efterfrågan i exportländerna ökar
– avverkningsnivåerna i Baltikum är nära den årliga tillväxten 
– införandet av exporttullar på ryskt rundvirke.

Detta har visat sig i minskade importvolymer under senare år, vilket kan
jämföras med 1990-talet då importen ökade med i snitt 14 procent per år.

Importen till Sverige har hittills främst skett från Baltikum, både i
form av barr- och lövved. Nyttjandet av den betydande virkespotential
som finns i Ryssland och Vitryssland begränsas bland annat av dåligt
utvecklade transportsystem. Höga och stigande priser (inklusive export-
tullar) för det ryska rundvirket begränsar också handeln. En annan fak-
tor som påverkar virkeshandeln med stater från det forna östblocket är
att acceptansen för rundvirkesexport i allmänhet är låg i dessa länder.
Grundinställningen är att utnyttja råmaterialet till fullo och att endast
exportera produkter med högsta möjliga arbetskraftsinnehåll.

Handeln med virkesråvara i Östersjöområdet innebär dock inte
enbart att skogsnationer som Sverige och Finland importerar virke från
Baltikum och Ryssland. Betydande kapital har på senare år investerats
i skogsindustriella anläggningar i flera av länderna kring Östersjön.
Ökad kapacitet i de länderna gör att konkurrensen om den baltiska råva-
ran ökar. En sammantagen bedömning är dock att import från Sveriges
närområde inte är en lösning att hoppas på för att dämpa en prisökning
på fiber till de svenska skogsindustriföretagen.

4.2.4. Globala utvecklingstendenser inom skogsindustrin
Den svenska skogsindustrins slutprodukter handlas på internationella
marknader, vilket skapar konkurrenssituationer som är svåra att parera
på nationell nivå. Den förändring som pågår inom den globala skogs-
industrin ökar konkurrenstrycket på svensk industri. Dessa förändring-
ar kan beskrivas som:

– Efterfrågan och produktionskapacitet för papper och kartong flyttar
alltmer österut, framför allt till Asien, dit Sverige har transportnack-
delar.

– Produktionen av massa flyttar söderut, framför allt till Latinamerika,
där länder med lägre fiberkostnader har konkurrensfördelar.
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– Tillväxten i efterfrågan på sågade trävaror är generellt låg, samtidigt
som det skapas en överkapacitet i Europa.

– Sjunkande priser för många skogsindustriprodukter till följd av att
ny, mer kostnadseffektiv produktionskapacitet tillförs, samtidigt som
produkterna i de flesta fall fortfarande kan betraktas som bulkvaror.
För dessa varor är priset avgörande i en marknadssituation, snarare
än unika egenskaper hos produkten.

4.2.5. Inhemska utvecklingstendenser inom skogsindustrin
Det finns även indikationer på en utveckling som riskerar att leda till
minskat intresse för investeringar och andra åtgärder med syfte att öka
konkurrenskraften:

– Produktivitetsförbättringarna inom skogsbruket tycks vara på väg
att avta.

– Kostnaderna för vissa insatsvaror och transporter visar tendenser att
stiga kraftigare än tidigare.

– Fiberpriserna riskerar att stiga till följd av en industriexpansion –
inom massa, papper och sågverk – som tycks vara större än det möj-
liga framtida uttaget av virke, samtidigt som möjligheterna till im -
port minskar till följd av ökad konkurrens om fibrer från andra länder
i närområdet.

– Tillkomsten av en inhemsk biobränslebaserad energisektor kan öka
efterfrågan på virke än mer, med ytterligare ökande fiberpriser och
därmed försämrad konkurrenskraft för massa- och pappersindustrin
som följd.

4.3. Energisektorn
4.3.1. Energitillförseln i Sverige
År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Sverige preliminärt till 574
TWh, att jämföra med 587 TWh året innan (Svensk energi, 2009).qr

Sedan 1970 har energitillförselns sammansättning förändrats. Bland
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14. Inklusive kol och koks, råolja och petroleumprodukter, naturgas, vattenkraft, kärn-
kraft netto och kärnkraftförluster samt ved, torv, lutar och spillvärme, men exklusive
nettoimport av el, bunkring för utrikes sjöfart samt användning för icke-energiändamål.
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annat har råolja och oljeprodukter minskat med ca 43 procent, kärnkraf-
ten och vattenkraften ökat med ca 145 procent och tillförseln av biobräns-
len ökat med ca 179 procent. Andelen förnybara energikällor i den totala
energitillförseln uppgick till ca 30 procent 2007. Till de förnybara ener-
gikällorna räknas bland annat biobränslen, vatten- och vindkraft. Bio-
bränslen utgör den enskilt största förnybara energikällan. Införandet av
koldioxidskatt 1991 har, i kombination med höjda energiskatter, lett till
en kraftig ökning av användningen av biobränslen i framför allt värme-
sektorn. 

4.3.2. Sveriges energianvändning
Bland slutanvändarsektorerna har bostads- och servicesektorn minskat
sin energianvändning något sedan början av 1980-talet. Det har skett
en kraftig förskjutning från olja till el och fjärrvärme. Under senare år
har användningen av energi från värmepumpar och biobränslen, främst
i form av pellets, ökat i bostäder och lokaler. Inom industrin ligger ener-
gianvändningen i dag ungefär på samma nivå som 1970, efter en ned-
gång i början av 1990-talet. Även här har sammansättningen förändrats
kraftigt genom en övergång från olja till framför allt el. Transportsek-
torn har ökat sin energianvändning kontinuerligt, bortsett från tillfäl-
liga nedgångar. Fossila bränslen, som bensin, diesel och flygbränsle, är
fortfarande dominerande.

4.3.3. Användning av biobränsle i det svenska energisystemet
Under 2007 uppgick den totala användningen av biobränslen – inklu-
sive torv och avfall – till 120 TWh. Industrisektorn använde 55 TWh,
bostads- och servicesektorn 14 TWh och transportsektorn 2 TWh. Där-
utöver användes 37 TWh till fjärrvärmeproduktion och drygt 12 TWh
för elproduktion. Användningen av biobränsle har ökat från 10 procent
av den totala energitillförseln under 1980-talet till 19 procent 2007.
Merparten av ökningen kan hänföras till industrin och fjärrvärmever-
ken men även användningen inom bostadssektorn och transportsektorn
ökar. Huvuddelen av det biobränsle som används består av:

– trädbränslen, oförädlade (bark, spån, returträ, avverkningsrester och
energiskog) och förädlade (pellets, briketter och pulver)
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– returlutar och tallbeckolja (mellan- och biprodukter vid kemisk massa -
tillverkning)

– spannmål, energigräs och halm (biobränslen från jordbruket)
– torv
– brännbart avfall (från industrier, hushåll med mera)
– etanol (i ren form till industrin och som inblandning i 95 oktan ben-

sin samt som huvudingrediens i fordonsbränslena E85 och E95)
– FAME, samlingsnamn för fettsyrametylestrar, varav fordonsbränslet

RME (rapsmetylester) är vanligast
– biogas.

Den hu vudsakliga kvantiteten trädbränslen som används i energisektorn
kommer från skogsbruket i form av avverkningsrester – grenar och top-
par – och brännved samt från trävaruindustrin och massa- och pappers-
industrin i form av fasta biproduk ter – bark och sågspån. En del av bipro-
dukterna – till exempel spån – förädlas till pellets, briketter och pulver.

4.3.4. Skogsindustrin i energisystemet
En stor mängd bi- och restprodukter genereras inom skogsindustrin
och används antingen internt för värme- och elproduktion eller säljs
vidare på olika bränslemarknader. Exempelvis använder såväl massain-
dustrin som sågverken spån och bark som bränsle i sina tillverknings-
processer. Vid framställning av kemisk pappersmassa återvin ner före-
tagen kemikalier genom att bränna returlutar som innehåller kokkemi-
kalier, lignin och extraktivämnen. Energin från förbränning av retur-
lutar nyttiggörs internt inom massaindustrin och uppgick 2007 till 40
TWh (exklusive elproduktion).

Inom massa- och pappersindustrin användes under 2007 samman-
lagt 9 TWh trädbränslen och sågverk; övrig trävaruindustri använde 5
TWh. Massa- och pappersindustrins totala användning av bio bränsle
uppgick 2007 till 49 TWh, vilket motsvarar ca 40 procent av den totala
användningen av biobränslen.

4.3.5. Fjärrvärmeverken
Under 2007 användes 37 TWh biobränslen för värmeproduktion i fjärr-
värmeverken (exklusive elproduktion). Trädbränslen svarade för 21
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TWh, returlutar och tallbeckolja för ca 1 TWh, avfall för knappt 10
TWh och torv för 3 TWh. Trädbränsleanvändningen inom fjärrvärme-
sektorn har mer än femdubb lats sedan 1990. I första hand är det träd -
bränslen i form av avverk ningsrester och fasta biprodukter från skogs-
industrin som utnyttjas. Förädlade bränslen som briketter och pellets
används dock i allt större omfattning.
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figur 4.8. Användning av biobränslen i industrin 1980–2007. TWh.

figur 4.9. Användning av biobränslen i fjärrvärmeverk 1980–2007, exklusive
tallbeckolja och övriga bränslen. TWh.

Källa: Energimyndigheten (2008a).

Källa: Energimyndigheten (2008a).
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4.3.6. Biobränsle till elproduktion och uppvärmning av bostäder
För elproduktion användes under 2007 drygt 12 TWh biobränsle, torv
och avfall. Drygt 6 TWh användes i kraftvärmeanläggningar och drygt
6 TWh i industriella mottrycksanläggningar.

Biobränslen används som uppvärmningsform för en tiondel av små-
husen i Sve rige. Under 2006 användes 11,2 TWh biobränslen för enskild
uppvärmning i småhus. Merparten utgörs av brännved. En mindre
andel är flis och en ökande andel är pellets och briketter. Vedeldning är
vanligast bland husägare med god tillgång till skog, exempelvis inom
lantbruket eller i småhus på landsbygden. Under perioden 2000–2007
har användningen av pellets i bostadssektorn ökat mer än sju gånger.

4.3.7. Framväxten av biobränsleindustrin
Den 1 april 2006 infördes den så kallade pumplagen som i ett första steg
innebär att alla bensinstationer som säljer mer än 3 000 me bensin eller
diesel per år ska tillhandahålla minst ett förnybart bränsle. Pumplagen
resulte rade nästan uteslutande i fler E85-pumpar. För att ge ekonomisk
möjlighet för andra förnybara drivmedel har ett statligt bidrag införts
för de tankställen som väljer att tillhandahålla ett annat förnybart bräns-
le än etanol. Inom ramen för bidraget har, till och med februari 2008,
stöd till 61 tankställen för biogas över hela Sverige beviljats. Från och
med den 1 augusti 2006 är låginblandning av 5 procent FAME i diesel
tillåten, något som ökat användningen av FAME markant. Under tredje
kvartalet 2007 innehöll över 80 procent av all diesel 5 procent lågin-
blandad FAME. Uppskattningsvis 85 procent av användningen av eta-
nol som drivmedel utgörs av importerat bränsle. 

Användningen av biodrivmedel utgjorde under 2007 ca 4 procent av
vägtrafikens energianvändning. Kostnaderna för att framställa alterna-
tiva drivmedel är i dag högre än motsvarande kostnader för bensin och
diesel. Denna skillnad samt skillnaden i kostnader för användning av
alternativa drivmedel jämfört med bensin och diesel minskar emellertid
i takt med den tekniska utvecklingen och införandet av miljöavgifter.
Biodrivmedel är i dag skattebefriade, vilket gör att dessa bränslen kan
ha en lägre kostnad vid pump trots högre produktkostnader. E85 har
ett lägre energivärde motsvarande 25–35 procent jämfört med bensin.
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Teknikutvecklingen inom biodrivmedel sker i form av både förbätt-
ringar av existerande teknik och helt nya tekniska lösningar. Bland
annat förväntas hybridfordon få ett kommersiellt genombrott under
den närmaste tioårsperioden. Utveckling pågår också av så kallade plug-
in-hybrider, vilket är uppladdningsbara elhybridfordon. Även ett ökat
intresse för biobaserade bränslen inom flyget kan noteras. Fram till 2010
planeras 6–10 tankstationer som erbjuder E95 utmed stora trafikleder
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figur 4.10. Tillförsel av pellets till den svenska marknaden 1997–2007. TWh.

figur 4.11. Slutlig användning av förnybara drivmedel 2000–2007. TWh.

Källa: Energimyndigheten (2008a).

Källa: Energimyndigheten (2008a).
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och lastbilsterminaler. I flera svenska städer pågår projekt för alternativa
bränslen både till lokaltrafi ken och för andra tunga transporter.

4.4. Energi- och klimatpolitik

En av de mest avgörande drivkrafterna bakom den ökade användning-
en av biobränslen är den förda klimat- och energipolitiken samt ambi-
tionen att skapa en säker och trygg energiförsörjning. I avsnitt 2.8
introducerades ett antal politikområden som direkt berör bokens
ämne. I detta avsnitt redogörs i mer detalj för dessa politikområden
och de styrmedel som används för att nå de uppsatta målen. År 1992
nåddes en internationell principiell överenskommelse i Rio de Janeiro
om hanteringen av klimatförändringar. Denna klimatkonvention träd-
de i kraft 1994 och har därefter resulterat i det så kallade Kyotoproto-
kollet och ett antal andra överenskommelser. Klimatkonventionen sti-
pulerar bland annat att alla industriländer ska vidta åtgärder för att
minska utsläppen av växthusgaser samt öka dess upptagning och lag-
ring.

4.4.1. Kyotoprotokollet
Kyotoprotokollet trädde i kraft 1997 och reglerar utsläppen av koldioxid
och fem andra växthusgaser. Det fastställer kvantitativa reduktioner av
utsläppen under perioden 2008–2012 för alla deltagande länder (totalt
182 länder har i dag ratificerat protokollet). Kyotoprotokollet stipulerar
att industriländernas sammanlagda utsläpp av växthusgaser ska minska
med minst 5 procent i förhållande till 1990 års nivå under perioden 2008–
2012. Inom EU (EU15) måste utsläppen minska med 8 procent. För att
uppnå detta mål har EU-länderna kommit överens om en intern börde-
fördelning som baseras på beräkningar som tar hänsyn till bland annat
utsläpp per capita, industristruktur och energiförsörj ningssystem. Sverige
har ett åtagande att inte öka utsläppen med mer än 4 procent. Kyotopro-
tokollet tillåter så kallade flexibla och projektbaserade mekanismer:

– Flexibla mekanismer ökar utsläppsminskningarnas kostnadseffekti-
vitet och kan exemplifieras med det handelssystem för utsläppsrätter
som utvecklas inom EU (EU ETS).
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– Projektbaserade mekanismer avser konkreta projekt för att minska
utsläppen av växthusgaser i olika anläggningar och verksamheter.
Denna mekanism gör det möjligt för ett land att bidra till utsläpps-
minskningar i ett annat land och tillgodoräkna sig dessa för att möta
sina egna åtaganden.

4.4.2. Energi- och klimatfrågor i EU
De gemensamma åtgärder som vidtagits inom energiområdet i EU har
framför allt utvecklats inom ramen för den inre marknaden och som en
del av gemenskapens miljöpolitik. I det energi- och klimatpaket som
utarbetats är de övergripande målen att EU gör ett oberoende åtagande
att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 procent till 2020 (jäm-
fört med 1990 års nivåer), eller att minska med 30 procent om ett omfat-
tande internationellt klimatavtal sluts. Vidare vill EU införa ett obliga-
toriskt mål om att 20 procent av energianvändningen 2020 ska komma
från förnybar energi (jämfört med 2005 års nivå) och att andelen bio-
bränslen då ska vara 10 procent.

Den 23 januari 2008 presenterade kommissionen sitt andra energi-
och klimat paket. Förslaget innehåller bland annat en fördelning av
målet för förnybar energi baserad på medlemsländernas betalningsför-
måga (BNP per capita). Alla länder ska som lägst öka sin andel förnybar
energi med 5,75 procent och inget land ska behöva ha en andel större
än 50 procent. Enligt förslaget uppgår Sveriges mål till 49 procent.

4.4.3. Sveriges energi- och klimatpolitik
Elcertifikatsystemet introducerades i Sverige 2003 och har som expli-
cit mål att till 2016 öka andelen el från förnybara energikällor till 17
TWh. Under 2005 startade programmet för energieffektivisering i
energiintensiv industri (PFE) och EU:s system för handel med
utsläppsrätter (EU ETS). År 2006 antogs, som beskrivits ovan, en lag
som tvingar bensinstationer att sälja förnybara drivmedel. Lagen har
främst stimulerat försäljning av etanol.

ekonomiska styrmedel

Dagens energiskattesystem är invecklat och i många avseenden svårt att
överblicka. Det finns skatter på el och bränslen, på utsläpp av koldioxid
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och svavel samt avgift för utsläpp av kväveoxid. Skatterna varierar bero-
ende på om bränslet används för uppvärmning eller som drivmedel, om
det används av hushåll, industri eller i energiomvand lingssektorn. Skat-
terna för el varierar beroende på vad elen används till och om använd-
ningen sker i norra eller övriga Sverige. 

Det förekommer även skattelätt nader som ytterligare försvårar en
analys av energiskattesystemet. Exempelvis finns det en energiskatte-
befrielse för biobränslen, en skattereduktion för vissa miljöförbättrande
installationer i småhus, en nedsättning av koldioxidskat ten för industrin
och en skattebefrielse från energi- och koldioxidskatt på etanol, raps-
metylester (RME) och biogas. Övergripande syftar dock dessa åtgärder
till att bidra till en effektivare energianvändning, gynna användningen
av biobränslen, skapa drivkrafter för att minska företagens miljö -
belastning samt skapa förutsättningar för inhemsk produktion av el.

elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad
av elproduk tion från förnybara energikällor och torv i Sverige. Målet
är att öka elproduktionen från sådana energikällor med 17 TWh från
2002 års nivå fram till 2016.

Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat
och upp mätt en MWh el från förnybara energikällor eller torv. Produk-
tionen av förnybar el inom elcertifikatsystemet var 12,7 TWh 2007.
Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att samtliga elleverantörer och
vissa elanvändare har skyldighet att köpa elcertifikat motsvarande en
viss andel (kvot) av deras elför säljning/användning. År 2007 var elan-
vändare ålagda att köpa elcertifikat motsvarande 15,1 procent av elan-
vändningen. Elcertifikatsystemet omfattar endast el som produceras i
Sverige.

handel med utsläppsrätter

EU:s ut släppshandelssystem startade den 1 januari 2005. Den första
handelsperioden pågick 2005–2007 och inkluderade enbart utsläpp av
koldioxid. Den andra perioden löper parallellt med Kyotoprotokollets
första åtagandeperiod 2008–2012. En utsläppsrätt motsvarar ett ton
koldioxidekvivalenter. Inledningsvis gäller utsläppshandelssystemet ett
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begränsat antal sektorer inom den energiintensiva industrin samt el-
och värmeproducenter. Därmed omfattar systemet omkring 40 procent
av växthusgasutsläppen inom EU. I Sverige inkluderas omkring 35 pro-
cent av landets växthusgasutsläpp i handelssystemet. 

Genom handelssystemet bildas ett marknadspris för utsläpp av kol-
dioxid. Utbudet utgörs av den totala tilldelningen av utsläppsrätter,
medan efterfrågan är beroende av bland annat behovet av el och vär-
meproduktion, bränslepriser och ekonomisk konjunktur. Priset på
utsläppsrätter för 2008 har rört sig mellan 20 och 29 euro.

4.5. Avslutande kommentar

I detta kapitel ha vi diskuterat efterfrågan på skogsråvara, framför allt
från ett industriellt perspektiv. De två dominerande industriella sekto-
rerna som efterfrågar skogsråvara är skogsindustrin, bestående av mas-
sa- och pappersindustrin samt sågverksindustrin, och energisektorn,
avgränsad till kraft- och kraftvärmeverk, trädbränsleförädling och bio-
drivmedel. Globalt sett uppvisar pappersproduktionen och konsumtio-
nen en stigande trend på ca 3 procents tillväxt årligen. Ökningen kan
delvis förklaras av en generell ekonomisk tillväxt. Som en konsekvens
kommer den globala pappersindustrins fiberbehov överlag att stiga över
tiden. Möjligheterna att importera rundvirke till Sverige har minskat,
bland annat beroende på att den lokala efterfrågan ökat i exportländer-
na, exportländernas avverkningstakt närmar sig tillväxttakten samt
införande av handelshinder i omvärlden. Strukturella förändringar
pågår inom den globala skogsindustrin, som på verkar efterfrågan av
skogsråvaran i Sverige. Sammantaget bedöms dessa förändringar på sikt
minska den nationella efterfrågan på skogsråvara och därmed lätta på
konkurrenstrycket. Däremot bedöms utvecklingen i Sverige få motsatt
effekt. Den nationella utvecklingen har större effekt än den globala
strukturförändringen, varför efterfrågan på skogsråvara bedöms inten-
sifieras. I takt med att tekniken för produktion av biodrivmedel utveck-
las och EU:s klimat- och energipaket implementeras kommer efterfrå-
gan på skogsråvaran att intensifieras.
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5. Marknadsbeskrivning: 
utbudet av skogsråvara

5.1. Inledning

I föregående kapitel diskuterades efterfrågan av skogsråvara. För att
presentera en komplett bild av marknaderna för olika kategorier skogs-
råvara måste även utbudssidan inkluderas. Detta kapitel syftar till att
ge en djupare beskrivning av utbudet av skogsråvaror i framför allt Sve-
rige, men även i Sveriges närområde.

5.2. Skogsbruket
5.2.1. Den svenska skogenqt

Av Sveriges totala landyta på 41,3 miljoner hektar är ca 23 miljoner hek-
tar produktiv skogsmark.qy Det totala virkesförrådet på skogsmark är
omkring 3 miljarder mesk varav 38 procent är tall, 42 procent gran, 11
procent björk, 5 procent övriga lövträd och 3 procent torra träd. Medel-
virkesförrådet per hektar skogsmark är 132 mesk. Sedan 1920-talet har
virkesförrådet i Sveriges skogar ökat med ca 80 procent med en tillväxt
i dag på ca 110 miljoner mesk om året. Medelboniteten på skogsmark
är 5,3 mesk per hektar och år.

Tabell 5.1 redovisar de olika ägarkategorierna av svensk skogsmark
och deras ägarandel. Total ägs ca 82 procent av skogsmarken av privata
ägare, antigen direkt eller via någon annan form. Staten äger ca 17 pro-
cent och allmänningar står för 1 procent.

Skogsbeståndet i Sverige består mestadels av gran och tall. Fram till
1970-talet ökade volymen av framför allt gran. Därefter har volymerna
av tall och lövträd haft en högre tillväxttakt. Från 1990-talet har andelen
lövträd ökat från 15 till 18 procent samtidigt som andelen gran minskat
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15. Om inte annat anges är uppgifterna i detta avsnitt hämtat från Skogsstatistiska års-
boken (2009).
16. Produktiv skogsmark ansluter sig till det skogsmarksbegrepp som gäller i skogs-
vårdslagen. Arealer med skyddad skog ingår inte i begreppet.
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från 45 till 40 procent. En del av minskningen i andelen gran kan för-
klaras av stormarna Gudrun och Per som drabbade Götaland i mitten
och slutet av 1990-talet (se nedan).

Den totala avverkningen låg i närheten av tillväxten i början av 1970-
talet men har sedan dess minskat i förhållande till tillväxten. I dag ligger
skillnaden mellan tillväxt och avverkning kring 20 miljoner mesk. Gall-
ringarna nådde en lägsta nivå under 1980-talet men har därefter suc-
cessivt ökat och låg 2005 på strax över 20 miljoner mesk.
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tabell 5.1. Ägarkategorier och dess ägarandel.

Ägarkategori Andel

Enskilda privata skogsägare 51 %
Privatägda aktiebolag 25 %
Statsägda aktiebolag 14 %
Övriga privata ägare 6 %
Staten 3 %
Övriga allmänna ägare 1 %

figur 5.1. Årlig tillväxt, avgång och avverkning. Miljoner mesk.

Anm.: Årlig tillväxt (inklusive tillväxt på avverkade träd), årlig avgång och årlig avverk-
ning perioden 1997–2007. Från och med 1994 är avverkningen uppjusterad med Skogs-
styrelsens beräknade bruttoavverkning. Alla ägoslag förutom fjäll och bebyggd mark.
Exklusive nationalparker och naturreservat skyddade mot skogsbruk. Glidande fem-
årsmedeltal.
Källa: Skogsstatistiska årsboken (2009).

140

120

100

80

60

40

20

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tillväxt produktiv skogsmark

Årlig bruttoavverkning

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.20  Sida 87



5.2.2. Det s venska skogsbruket
Skogsindustrin är i dag den i särklass största kommersiella användaren
av svensk virkesråvara. Vidare bedöms det att skogsindustrin under
överskådlig framtid kommer att vara den ojämförligt största kommersi-
ella användaren av svensk skog. Ur ett nationellt och samhällsekono-
miskt perspektiv är sågverks- och pappersindustrin därmed nödvändiga
för en ekonomiskt hållbar skogsnäring. Av skogsnäringens totala pro-
duktionsvärde, motsvarande 201 miljarder kronor 2005, kunde ca 70
procent hänföras till pappers-, kartong- och massaindustrierna. Mellan
25 och 30 procent av värdet kom från den trämekaniska industrin och
en mindre del från skivindustrin. Ca 5 procent av värdet kom 2004 från
övrig kommersiell användning av virket, då huvudsakligen som bränsle.
Skogsindustrins efterfrågan på svensk virkesråvara är alltså en viktig
faktor för det svenska skogsbrukets lönsamhet. För att bedöma skogs-
brukets utveckling måste därmed först skogsindustrins utveckling bedö-
mas på kort och lång sikt.

drivningskostnad

Drivningskostnaden för svenskt skogsbruk redovisas i figur 5.2. Den
kostnadsminskning som skett sedan början 1990-talet kan förklaras i
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Källa: Skogsstatistiska årsboken (2009).

figur 5.2. Reala drivningskostnader för slutavverkning och gallring 1990–
2007. Kronor/mefpb. 1980=100.
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första hand av den kraftiga produktivitetsökningen i skogsbruket under
1900-talet. Denna går i sin tur att hänföra till skogsbrukets mekanise-
ring. Inte minst viktig har introduktionen av engreppsskördaren varit.
Produktivitetshöjningarna i skogsbruket har bidragit till att skogsägar-
nas rånetto hållit sig stabilt, eller till och med ökat, trots sjunkande leve-
ranspriser till industrin.

Flera indikationer gör gällande att den tidigare goda produktivitets-
utvecklingen inom skogsbruket kan vara på väg att sakta ner. Exempel-
vis har drivningskostnaderna för gallring ökat sedan 1998 medan driv-
ningskostnaden för slutavverkning samtidigt börjat plana ut.

den långsiktiga avverkningsnivån

I den senaste skogliga konsekvensanalysen och virkesbalansen (SKA-
VB 08) presenterar Skogsstyrelsen slutsatser som rör hållbar avverk-
ningsvolym, balanssituation, skogsbränsle och klimat på tio och tjugo
års sikt. Generellt bedömer Skogsstyrelsen att behovet av biomassa
kommer att öka i framtiden. Med nuvarande förutsättningar kommer
den högsta hållbara avverkningsvolymen för perioden 2010–2019 att
ligga i intervallet 95–100 miljoner mesk per år.qu Under vissa förutsätt-
ningar minskar dock denna volym med 3–6 miljoner mesk, vilket bety-
der att det även vid nolltillväxt för bruttoanvändningen krävs en net-
toimport för att klara virkesförsörjningen.

Vidare bedömer Skogsstyrelsen att det finns en potential för att
under perioden 2010–2019 öka användningen av grot och stubbar från
i dag knappt 10 TWh till kanske 35–60 TWh. Huvuddelen av en even-
tuell ökning kommer från stubbar. Beräkningarna visar att en storskalig
skörd av stubbar skulle kunna ge ett stort energitillskott. Stubbskörd
förekommer i dag i försöksmässig skala och är för närvarande föremål
för en miljöanalys. Det är därför ännu oklart vilka ekologiska restrik-
tioner som ska gälla för skörden. Därmed är också osäkerheten stor
beträffande hur stor potentialen är. Om vi antar att restriktionerna blir
ungefär lika dem som gäller för grot i dag och att den faktiska avverk-
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17. I SKA-VB 08 definieras hållbar avverkningsvolym som den avverkningsvolym som
är lika med eller mindre än den högsta volym som kan avverkas med en god balans mel-
lan de tre dimensionernas i hållbarhetsbegreppet, det vill säga den ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala dimensionen.
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ningen blir lika stor som den potentiella, ligger potentialen i intervallet
21–34 TWh per år under perioden 2010–2019. Ytterligare reduktion
bör dock ske för hänsyn till rennäringen och kulturmiljövården. Grot
torde i dag ge en energimängd på i storleksordningen 9–10 TWh per
år. Den låga användningen 2007, på ca 7 TWh, var en effekt av stor-
marna Gudrun och Per. Potentialen för perioden 2010–2019 ligger i
intervallet 16–25 TWh per år. 

Skogsstyrelsen bedömer att möjligheterna till import av skogsbränsle
kan bli begränsade på åtminstone tio års sikt. Den främsta orsaken är
att efterfrågan på skogsbränsle troligtvis kommer att öka även i andra
länder i närområdet. Betalningsförmågan i dessa länder kan mycket väl
bli högre än i Sverige, vilket skulle tala för export snarare än import.
Skogsstyrelsen konstaterar att oberoende av hur stor den totala virkes-
användningen blir under tio till tjugo år framåt, bör det finnas en god
beredskap för att Sveriges skogsindustri och energisektor får basera hela
sin virkesförsörjning på svensk råvara.

stormen gudrun och industrins virkesförsörjning

I januari 2005 drabbades södra Sverige av stormen Gudrun. Totalt fäll-
des ca 70 miljoner mesk, vilket motsvarar ungefär 8 procent av virkes-
volymen i Götaland och ca 3 procent av arealen. Under 2005–2008
avverkades ca 45 miljoner mesk i södra Sverige samtidigt som tillväxten
i området blev ca 110 miljoner mesk. Stormens påverkan på virkesför-
rådet kommer därmed att vara borta efter ungefär fyra år och tillväxten
sänks bara obetydligt. Som en konsekvens kommer avverkningsmöjlig-
heterna att minska med ca 1 miljon mesk per år under 2009–2015. I ett
nationellt perspektiv kan det konstateras att den möjliga avverkningen
de kommande tjugo åren minskar med ungefär 2 procent. Trots de
begränsade effekterna på virkesbalansen nationellt påverkas råvarupri-
serna av det plötsliga, ökade utbudet av virke och därmed även förut-
sättningarna för både avnämare och skogsbruk.

5.3. Internationellt perspektiv på skogsbruket

Tabell 5.2 presenterar den totala land- och skogsarealen per världsdel
för 1992 och 2007. Generellt kan en negativ trend i storleken på skogs -
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arealen i förhållande till den totala landarealen noteras. I Afrika mins-
kade andelen skogsareal med 2 procent, i Centralamerika med 4, i Syd-
amerika med 3 och i Oceanien med 1 procent. I Nordamerika, Asien
och Europa har ingen förändring skett.

Mellan 1995 och 2007 har det även skett förskjutningar inom pro-
duktionen av rundvirke mellan de olika världsdelarna. Tabell 5.3 pre-
senterar produktionen av rundvirke och andelen brännved per världsdel
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tabell 5.2. Land- och skogsareal per världsdel för 1992 och 2007. Miljoner
hektar.

Region Skogsareal* Landareal** Andel skog
1992 2007 1992 2007

Afrika 690 627 2 964 23 % 21 %
Nordamerika 609 614 1 867 33 % 33 %
Centralamerika 96 85 245 39 % 35 %
Sydamerika 883 823 1 760 50 % 47 %
Asien 573 574 3 094 19 % 19 %
Europa 991 1 003 2 207 45 % 45 %
Oceanien 211 206 849 25 % 24 %

* Skogsarealen inkluderar landytor större än 0,5 hektar och med träd högre än 5 meter
eller träd som kan nå dessa gränsvärden. Definitionen inkluderar inte landarealer som
till övervägande del används till jordbruk eller bebyggelse.
** Landarealen är summan av alla ingående länders yta exklusive inlandsvatten.
Källa: FAO (2009).

tabell 5.3. Produktion av rundvirke (andel brännved) per världsdel, 1995–
2007. Miljoner kubikmeter.

Region 1995 2000 2005 2007 Trend

Afrika 568 (88 %) 595 (88 %) 636 (89 %) 672 (90 %) h (h)
Nord-
amerika 688 (14 %) 668 (7 %) 670 (7 %) 640 (8 %) i (i)
Central-
amerika 83 (88 %) 88 (86 %) 88 (89 %) 89 (89 %) h (h)
Sydamerika 307 (57 %) 331 (56 %) 369 (52 %) 366 (53 %) h (i)
Asien 1 052 (75 %) 1 065 (78 %) 1 031 (77 %) 1 027 (77 %) i (h)
Europa 494 (17 %) 592 (18 %) 690 (22 %) 729 (21 %) h (h)
Oceanien 52 (21 %) 60 (21 %) 60 (19 %) 62 (18 %) h (i)

Källa: FAO (2009).
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1995, 2000, 2005 och 2007. Afrika, Sydamerika och Europa uppvisar
en positiv trend i både produktionen av rundvirke och brännved medan
Nordamerika uppvisar en negativ trend för bägge produkterna. Syd-
amerika och Oceanien ökar sin produktion av rundvirke, men minskar
sin produktion av brännved. Asien uppvisar en motsatt trend.

Virkesförråden skiljer sig kraftigt åt mellan olika europeiska länder,
som tabell 5.4 visar. Ryssland med sin enorma skogsareal har drygt 80
miljarder mefpb, vilket kan jämföras med Sveriges lite drygt 3 miljarder
mefpb – det näst största virkesförrådet.

Även efterfrågan på och konkurrensen om virke i Europa ökar med
stigande priser som följd. För att lindra priseffekterna av efterfrågeök-
ningen måste utbudet breddas och utvidgas genom större effektivitet i
utnyttjandet av de existerande resurserna. Detta inkluderar:

– användning av de kategorier skogsråvara som inte används eller sam-
las in i dag

– utökning av skogs- och möjliga avverkningsarealer
– större användning av icke-skogsbaserade fibrer såsom återvunna

trädprodukter
– förbättring av produktiviteten i skogsmarken
– utveckling av energiskogsodlingar på jordbruksland.

Det är emellertid svårt att uppskatta hur mycket virke som kan mobili-
seras i Europa eftersom det beror på dynamiken i tillväxt och avverk-
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tabell 5.4. Virkesförråd i utvalda europeiska länder. Miljoner mefpb.

Land Virkesförråd Land Virkesförråd

Ryssland 80 479 Österrike 1 159
Sverige 3 155 Norge 863
Tyskland 2 880 Tjeckien 736
Frankrike 2 465 Lettland 599
Finland 2 158 Bulgarien 568
Ukraina 2 119 Slovakien 494
Polen 1 864 Schweiz 449
Italien 1 447 Estland 447
Rumänien 1 347 Litauen 400

Källa: FAO (2009).
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ning, tillförlitlighet i skogsinventering, ägarstruktur, storlek och struk-
tur på efterfrågan, brist på tillförlitlig information om alla typer av bio-
bränsle, skogsbränsle från jordbruk med mera. I rådande utbudssitua-
tion i Europa finns det tecken på en starkt ökande import på skogsråvara
av olika kategorier. 

Den 1 juli 2007 infördes en exporttull på ryskt rundvirke motsvaran-
de 10 euro per kubikmeter. Exporttullen höjdes till 15 euro i april 2008
och förväntas höjas ytterligare, till 50 euro per kubikmeter. Den sista
höjningen har flyttats fram och planeras nu att införas vid årsskiftet
2010/11. Om den sista höjningen genomförs kommer den ryska mark-
naden för rundvirke i praktiken att stängas. Detta har både kort- och
långsiktiga effekter på den svenska och europeiska råvaruförsörjningen
och påverkar därmed också användningen. På kort sikt kan ett högre
importpris på rundvirke från Ryssland förväntas höja den inhemska
prisnivån, beroende på möjligheterna att kompensera med import från
andra länder och/eller ökad avverkning i Sverige. Detta får direkta kon-
sekvenser på råvarukonkurrensen i Sverige. Om syftet med exporttullen
är att underlätta uppbyggnaden av en inhemsk rysk skogsindustri kom-
mer konsekvenserna på längre sikt att vara av en mer strukturell karak-
tär, där ett högre pris antingen permanentas eller andra alternativ till
en effektiv råvaruförsörjning måste utvecklas.

5.4. Skogspolitik
5.4.1. Skogliga sektorsmål 2004–2010
De övergripande målen i det svenska skogspolitiska beslutet består av
ett produktionsmål och ett miljömål som är jämställda (se även avsnitt
6.2).

– Produktionsmål. Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt hög avkastning. Skogsproduk-
tionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga om användning av
vad skogen producerar. Det finns för närvarande inga fastställda pro-
duktionsmål. 

– Miljömål. Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras.
En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Sko-
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gen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma där
ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livs-
kraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens
kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.

Målbilden är en tolkning av vad de övergripande skogliga målen innebär
på sikt. I målbilden för 2004–2010 års skogliga sektorsmål ingår samspel
i nyttjandet, god tillgång på värdefull skogsråvara, rik skogsmiljö samt
sociala och kulturella värden. Målbilden kan sammanfattas enligt föl-
jande:

– Samspel i nyttjandet. Skogen brukas så att den hållbart producerar en
mångfald av värden över hela landet. Markägare och andra verksam-
ma inom skogsbruket, renskötare, jägare, skogsvandrare, turistföre-
tag och andra som nyttjar skogen har förståelse för varandras behov
och samspelar i nyttjandet.

– God tillgång på värdefull skogsråvara. Den naturgivna produktionsför-
mågan skyddas genom att skogsbruksåtgärderna är anpassade till
ståndorten och genom att skogsekosystemens naturliga funktioner
och processer upprätthålls. Skogen brukas så att den ger en uthålligt
hög avverkningsnivå och en god ekonomisk avkastning i hela landet.
Tillgången på efterfrågade sortiment är god. Virkets egenskaper
medger användning för många olika ändamål. Skogsbruket utvecklas
kontinuerligt och bedrivs effektivt. Föryngringarna har en täthet,
kvalitet och trädslagssammansättning som tillvaratar markens för-
måga till hög produktion av virke för olika ändamål. Röjning och
gallring utförs så att den möjliga produktionen av värdefullt virke
tas tillvara i hög utsträckning. Skogen brukas och bidrar till ett sam-
hälle med begränsad klimatpåverkan. Detta innebär främst en för-
måga att leverera förnybar energi, trä och andra råvaror som inte
medför nettoutsläpp av växthusgaser.

– Rik skogsmiljö. Skogslandskapet inrymmer livsmiljöer för naturligt
förekommande skogslevande arter så att dessa fortlever i livskraftiga
populationer. En väl utvecklad hänsynsnivå i det vanliga skogsbruket
ger utrymme för en mångfald av livsmiljöer genom att värna vatten-
miljöerna och medge en god tillgång på stående och liggande död
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ved, gamla och grova träd av olika arter, brynzoner och buskvegeta-
tion. Skogar med stor ålders och/eller trädslagsblandning och med
brandpåverkan förekommer över hela landet.

– Sociala och kulturella värden. Skogsbruket tar hänsyn till människors
olika former av användning och nyttjande av skogen inom ramen för
allemansrätten och medverkar till att tillgängligheten för människors
vistelse i skogen är god. Värdefulla kulturminnen och kulturmiljöer
bevaras och synliggörs. Genom att skogslandskapets skönhetsvärden
och dess tillgänglighet för friluftsliv och turism värnas ges allemans-
rätten ett stort värde och skogens potentiella betydelse för männi-
skors välbefinnande tas tillvara.

Målbilden operationaliseras av 13 konkreta mål uppdelade i tre grupper
med utgångspunkt från de områden av skogspolitiken som anses vara
viktigast under den kommande perioden. De 13 målen lyder:

god tillgång på värdefull skogsråvara

– Senast 2010 finns riktlinjer för hur skogsmarkens naturgivna pro-
duktionsförmåga ska bevaras, vilka inkluderar en balanserad tillgång
på näring och anpassningar i skogsskötseln.

– Under perioden 2004 till och med 2010 ska andelen undermåliga
föryngringar halveras jämfört med perioden 1999–2001. Senast 2010
ska minst 90 procent av de naturliga föryngringarna vara lokaliserade
till ståndorter med lämpliga förutsättningar, ha tillräckligt många
fröträd och få erforderlig markbehandling.

– År 2010 är arealen som bedöms ha akut röjningsbehov mindre än
700 000 hektar.

– Andelen svårt älgskadad plant- och ungskog av tall är senast 2010
lägre eller i nivå med den situation som gällde i början på 1990-talet.
Trädbildning av asp, rönn och sälg kan ske där arterna har naturgivna
förutsättningar.

rik skogsmiljö

– 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogspro-
duktion till 2010. De kända nyckelbiotoperna ska bevaras och prio-
riteras inom denna ram.
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– Till 2010 ska mängden hård död ved öka med minst 40 procent i hela
landet och med avsevärt mer i områden där den biologiska mångfal-
den är särskilt hotad.

– Till 2010 ska arealen äldre lövrik skog öka med minst 10 procent,
arealen gammal skog öka med minst 5 procent och arealen mark för-
yngrad med lövskog öka.

– Under perioden 2004–2010 ska:
a) arealandelen föryngringsavverkningar med undermålig hänsyn

halveras jämfört med perioden 1999–2001 
b) minst 50 procent av arealen föryngringsavverkningar uppfylla

Skogsstyrelsens rådgivningsnivå 
c) för miljöfunktionerna flänsynskrävande biotoper, skyddszoner och ska-

dor på mark och vatten arealandelen föryngringsavverkningar med
obetydlig hänsyn halveras jämfört med perioden 1999–2001.

– Senast 2010 är den areal som erhåller aska minst lika stor som den
areal där avverkningsrester (grot) skördas vid föryngringsavverk-
ning.

– Senast 2004 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga
natur- eller kulturvärden eller så att dessa våtmarker påverkas nega-
tivt på annat sätt.

mångbruk och sociala värden

– Inom de samebyar där det finns en beteslandsindelning ska skogs-
bruket i sin planering särskilt beakta dessa vid skogsbruksåtgärder.
Senast 2010 ska markbehandling som behövs för att trygga åter-
växten av skog inom renskötselområdet ske med minsta möjliga
påverkan på marker av lavtyp, lavrik typ och torra ristyper med
inslag av lav.

– Skogsmarken ska brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är för-
sumbara senast 2010.

– År 2010 har skogsvårdsstyrelserna tecknat samarbetsdokument med
80 procent av kommunerna rörande tätorter med minst 10 000 inne-
vånare. Dokumentet uttrycker de gemensamma långsiktiga ambitio-
nerna rörande nyttjandet av de tätortsnära skogarna för att bättre
tillgodose människors behov av rekreation.
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Kortsiktiga mål kunde inte formuleras på följande tre områden:

– Möjlig avverkning. Enligt målbilden ska skogsbruket ge en hög
avverkningspotential och god tillgång på efterfrågade sortiment. För
närvarande är avverkningen ungefär lika stor som avverkningspo-
tentialen. Enligt Skogsstyrelsen är det svårt att formulera ett relevant,
kortsiktigt mål för något som gäller så långsiktigt och som dessutom
är så beroende av utvecklingen inom bland annat föryngring, röjning,
beståndsvård och markanvändning.

– Skötselkrävande biotoper. För att vidmakthålla både biologiska och kul-
turella värden krävs åtgärder i många typer av skogar, såväl inom
skyddade områden, frivilliga avsättningar av skog som i det övriga
landskapet.

– Kontinuitetsskogar. Kunskaperna om kontinuitetsskogarnas historia,
naturvärden, regionala förekomst och möjlig skötsel är, enligt Skogs-
styrelsen, begränsad.

5.4.2. Miljökvalitetsmålet levande skogar
I april 2001 överlämnade regeringen propositionen Svenska miljömål –
delmål och åtgärdsstrategier (2000/01:130) till riksdagen. En av huvud-
punkterna i riksdagens påföljande beslut i november 2001 var tidsbe-
stämda och mätbara delmål för att kunna nå miljökvalitetsmålen inom
en generation. Miljökvalitetsmålet levande skogar innebär att skogens
och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljövärden och
sociala värden värnas. I ett generationsperspektiv innebär levande sko-
gar bland annat följande:

– Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras och skogs -
ekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls.

– Naturlig föryngring används på för metoden lämpliga marker och
skogarnas naturliga hydrologi värnas.

– Skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden vår-
das så att värdena bevaras och förstärks. Skogar med hög grad av träd
i olika ålder, stor variation i trädslagssammansättning och skogar
med kulturminnen och kulturmiljöer värnas.
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– Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas till vara så
att den bidrar till god folkhälsa.

– Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser
och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skyddas och
har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbred-
ningsområden så att livskraftiga populationer säkras.

Konkret delas miljökvalitetsmålet levande skogar upp i tre relevanta
delmål. Dessa är:

– 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogspro-
duktion till 2010.

– Mängden död ved samt arealerna med äldre lövrik skog och gammal
skog ska bevaras och förstärkas till 2010 genom att mängden hård
död ved ska öka med minst 40 procent i hela landet och med avsevärt
mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad; area-
len äldre lövrik skog ska öka med minst 10 procent; arealen gammal
skog ska öka med minst 5 procent och arealen mark föryngrad med
lövskog ska öka.

– Skogsmarken ska brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är för-
sumbara, senast 2010.

Miljömålsrådet bedömer att målet levande skogar är mycket svårt eller
omöjligt att nå till 2020 även om fler åtgärder sätts in. 

5.4.3. Internationell jämförelse
Trots att drygt tre fjärdedelar av skogen i Sverige är privatägd kan den
betraktas som en nationell tillgång. Detta återspeglas bland annat i alle-
mansrätten, en bred rättighet för människor att vistas i skogen, som
saknas i många andra länder. Inom EU finns stora skillnader avseende
till exempel skogens roll i samhället, utvecklingen av skogsnäringen
samt de olika ländernas politik. Detta innebär att synen på skog som
råvaruresurs skiljer sig mellan länder inom unionen.qi
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– Estland betonar den ekonomiska och sociala potential som den est-
niska skogen har. Användningen av denna potential ska dock inte
ske på bekostnad av ekologiska värden. En grundläggande princip är
att skogsanvändningen i dag inte ska reducera storleken och bredden
på skogens olika värden för framtida generationer. Två övergripande
målsättningar för den estniska skogspolitiken har formulerats: (1)
uthålligt brukande av skog och (2) effektivitet i skogsbruket. 

– Frankrikes skogspolitik kan sammanfattas i fyra övergripande mål:
(1) bruka skogen och öka antalet arbetstillfällen, (2) skapa en hållbar
skogsnäring (här spelar EU:s landsbygdsutvecklingsprogram en vik-
tig roll, liksom intäkter som härrör från statligt/kommunalt ägd
skog), (3) utveckla produktionen av biomassa (bland annat övervägs
en momssänkning för produktion av biomassa) samt (4) vara aktiv
på den internationella arenan, till exempel genom att ta aktiv del i
europeiska satsningar på trä- och biomassaindustrin. I Frankrike
finns ingen motsvarighet till den svenska allemansrätten. Statligt och
kommunalt ägda skogar är tillgängliga för allmänheten. Privata skogs -
ägare har rätt att förbjuda tillträde.

– Kanadas provinser har full bestämmanderätt över frågor som rör för-
bättringar, bevarande och hantering av skogsresurserna. På federal
nivå regleras frågor som berör den nationella ekonomin, internatio-
nell handel, forskning och utveckling, nationalparker samt frågor om
ursprungsbefolkningars rättigheter. Av den kanadensiska skogen ägs
94 procent av staten. Kanadas skogsstrategi behandlar bland annat
ekonomiska, sociala, kulturella och institutionella intressen och någ-
ra av de viktigaste delarna är: (1) biologisk mångfald, (2) hållbara
skogssamhällen, (3) diversifierad skogsindustri, (4) forskning och
utveckling, (5) ursprungsbefolkningens rättigheter och deltagande i
skogsfrågor, (6) privat skogsägande och dess ansvar för hållbar
utveckling, (7) att utarbeta en databas för skogsrelaterad statistik och
information samt (8) allmänhetens engagemang i stadsnära skogs-
områden. 

– Polens nationella skogsprogram från 2005 beskriver det primära
målet för skogspolitiken och avvägningarna inom den skogliga verk-
samheten. Införandet av skogsprogrammet innebar att den tidigare
råvaruorienterade modellen ersattes med en så kallad multifunk-
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tionsmodell där målet är att främja och upprätthålla skogens multi-
funktionalitet. Skogens funktioner preciseras som: (1) ekologiska
funktioner (skyddande), (2) produktionsfunktioner (näringsliv) och
(3) samhällsfunktionen, som framför allt utformar fördelaktiga häl-
so- och rekreationsförutsättningar för samhället. 

– Tysklands skogspolitik avgörs huvudsakligen på delstatsnivå. På
federal nivå finns ramlagar om skog- och jaktverksamhet. Dessa lagar
utgår från att skogarna har bruks-, skydds- och rekreationsvärden.
Det åligger förbundsländerna att själva mer ingående reglera speci-
fika områden. 

– Österrike eftersträvar att nå de sex målen för hållbart skogsbruk som
sattes upp på europeisk nivå 1993. Dessa omfattar: (1) skogen som
ekologisk resurs, (2) hälsa och vitalitet i skogens ekosystem, (3) ut -
vecklad skogsproduktion, (4) biologisk mångfald, (5) skogsskydd och
(6) skogens socioekonomiska funktioner. Ca 80 procent av den
österrikiska skogen tillhör privata skogsägare.

5.5. Avslutande kommentar

Den totala årliga tillväxten i Sveriges skogar har under de senaste åren
legat över den årliga bruttoavverkningen med undantag för effekterna
av stormen Gudrun. Det bedöms dock att den högsta hållbara uttags-
nivån ligger mellan 89 och 100 miljoner mesk per år för det kommande
årtiondet. Detta innebär att det krävs en nettoimport för att klara vir-
kesförsörjningen. Ett ökat uttag av stubbar som skogsbränsle kan ske,
dock med osäkra kostnader, samtidigt som importmöjligheterna av
andra skogsbränslen bedöms minska i framtiden. Ambitiösa avsättning-
ar av skogsmark till skyddsområden kommer att ytterligare minska möj-
liga uttagsnivåer.
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6. Råvarukonkurrens och 
målkonflikter: en scenarioanalys

6.1. Inledning

I kapitel 2 och 3 berördes möjliga målkonflikter mellan virkesproduk-
tionen och vissa av de miljömål som riksdagen beslutat om. Exempelvis
kan det uppstå en målkonflikt mellan virkesproduktion och miljömålet
levande skogar, men även mellan miljömålen levande skogar och begränsad
klimatpåverkan. I detta kapitel ska vi mer ingående belysa dessa målkon-
flikter och hur de kan utvecklas, samt vad detta kan innebära för den
svenska skogssektorn. I kapitel 7 kommer vi att mer i detalj diskutera
de värden som är förknippade med dessa målkonflikter.

Problemställningarna kan enklast illustreras genom att man tittar på
den historiska utvecklingen vad gäller energitillförseln i det svenska
energisystemet samt utvecklingen av skyddad natur. I figur 6.1 ser vi
att andelen fossil energi minskat från 80 procent 1970 till ca 36 procent
2007. Samtidigt ser vi att andelen bioenergi gått åt motsatt håll, en för-
dubbling från 10 till 20 procent.

Ökningen av andelen bioenergi under denna tidsperiod har kunnat
tillgodoses genom att i större utsträckning ta tillvara avverkningsrester
(grot) från skogen, som annars skulle ha lämnats i skogen. Man kan
säga att den direkta konkurrensen om skogsråvaran varit relativt be -
gränsad på grund av stora tillgångar på grot som inte utnyttjats. Den
intressanta frågan för framtiden är om det fortfarande finns en stor
»potential« billig grot, eller om den aviserade energi- och klimatpoli-
tiken innebär att mer traditionella virkessortiment, som massaved och
till och med sågtimmer, blir intressanta ur energisynpunkt.

Samtidigt med omställningen av energisystemet mot mer förnyelse-
bar energi innebär miljömålet levande skogar att viss skogsmark undantas
från virkesproduktion. I dag är 1 procent av den produktiva skogsmar-
ken skyddad. Måluppfyllelse vad gäller ett av delmålen i miljömålet
levande skogar innebär att 900 000 ha skogsmark ska skyddas fram till
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2010. Uppfyllelse av enbart detta delmål innebär att andelen skyddad
skogsmark mer än fördubblas, till ca 2,5 procent. Återigen är den intres-
santa frågan vad detta innebär för skogssektorn och möjligheterna att
uppnå andra miljömål, exempelvis begränsad klimatpåverkan.

6.2. Energi och miljöpolitiska utgångspunkter

I kapitel 4 och 5 har vi i detalj redogjort för den energi-, skogs- och kli-
matpolitik som är mest relevant ur ett skogssektorperspektiv. Vad gäller
klimat- och energipolitik har man inom EU förbundit sig till det så kal-
lade triple 20-målet fram till 2020. Det innebär i korthet en utsläpps-
minskning av växthusgaser på minst 20 procent, att 20 procent av ener-
gianvändningen ska komma från förnybar energi samt en energieffek-
tivisering med minst 20 procent. Alla mål ska vara nådda 2020. 

Som vi tidigare diskuterat löper den svenska politiken, som bland
annat innebär att andelen el från förnybara energikällor ska öka till
17 TWh fram till 2016, parallellt med politiken inom EU. Det natio-
nella målet vad gäller andelen förnybar energi ska i huvudsak nås med
ökad kvotplikt i elcertifikatssystemet. Det innebär ökad efterfrågan
på elcertifikat, och därmed högre pris, vilket ökar lönsamheten för
bland annat bioenergi. Tillsammans med EU-politiken kommer detta
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figur 6.1. Energitillförseln i det svenska energisystemet. Andelar.

Källa: Energimyndigheten (2008a).
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med största sannolikhet att innebära en ökad efterfrågan på skogsrå-
vara som bränsle. 

De övergripande målen i den svenska skogspolitiken är ett produk-
tionsmål och ett miljömål som ska vara jämställda. Produktionsmålet inne-
bär att skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt
så att den ger en uthålligt hög avkastning. Miljömålet innebär att skogs-
markens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras och att den biolo-
giska mångfalden och den genetiska variationen i skogen ska säkras (se
även avsnitt 5.4). Kopplat till de skogspolitiska målen är miljökvalitets-
målet levande skogar. Målet formuleras bland annat som att skogsmarkens
naturgivna produktionsförmåga bevaras och att skogs ekosystemets
naturliga funktioner och processer upprätthålls samt att skogar med höga
natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena bevaras och förstärks.
Vidare ska, enligt målet, skogens betydelse för naturupplevelser och fri-
luftsliv tas till vara så att den bidrar till god folkhälsa. Delmålen för mil-
jökvalitetsmålet levande skogar redovisas i avsnitt 5.4.2.

Som redogjorts för ovan innebär uppfyllelse av dessa delmål en rela-
tivt kraftig ökning av andelen skyddad skogsmark, vilket kan ha bety-
delse för skogsindustrins råvaruförsörjning, men även möjligheterna
att uppnå målen vad gäller energiomställningen i Sverige och EU.

Nedan ska vi med utgångspunkt i den aviserade politiken analysera
möjliga effekter på skogssektorn med hjälp av en relativt enkel simule-
ringsmodell. Modellen, som beskrivs i nästa avsnitt, ger en förenklad
och relativt statisk bild av verkligheten, men kan användas till att se för-
ändringsriktningar till följd av förändringar i politiken.

6.3. En enkel simuleringsmodell

I syfte att illustrera de potentiella målkonflikter och effekter på råvaru-
konkurrens som kan uppstå kommer vi att analysera råvarukonkurren-
sen och möjliga effekter av olika energipolitiska och miljöpolitiska för-
ändringar inom ramen för en numerisk skogssektormodell. I det första
scenariot är syftet att illustrera effekterna av miljömålet levande skogar
genom att begränsa mängden skog som finns tillgänglig för avverkning.
I det andra scenariot antar vi att den svenska och europeiska klimatpo-
litiken intensifieras, vilket leder till en efterfrågeökning på brännved/
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massaved. I det tredje och sista scenariot kombinerar vi de två första
scenarierna. Det sista scenariot kan sägas illustrera den målkonflikt som
kan tänkas uppstå på grund av de båda miljömålen.

Den modell vi använder oss av kan i princip beskrivas av den sche-
matiska bilden av skogssektorn i figur 3.1 i kapitel 3. Modellen är en
modifierad och utvecklad version av den ekonometriska skogssektor-
modell som först utvecklades i Brännlund med flera (1985) och Bränn-
lund (1988), och som senare vidareutvecklades i Brännlund och Kri-
ström (1993, 1996), Ankarhem med flera (1999) och Ankarhem (2004).
Den ytterligare modifierade och utvecklade versionen som används här
finns beskriven i detalj i Geijer med flera (2010). Modellen består i prin-
cip av fyra aktörer. Skogsägare som bjuder ut skogsråvara i tre olika for-
mer: massaved, sågtimmer och brännved. Skogsägarna antas att vid giv-
na priser på respektive sortiment välja att bjuda ut de volymer som max-
imerar vinsten. Detta gör man givet de skogstillgångar som finns och
givet avverkningskostnaden. De tre övriga aktörerna i modellen är de
som primärt använder skogsråvara som insatsfaktor i produktionen:
massaindustrin, sågverksindustrin och värmeindustrin.

Massaindustrin antas välja insatsen av massaved så att vinsten från
massaproduktionen maximeras, givet priset på massaved, pappersmassa
och andra insatsfaktorer samt givet en kapitalstock. Sågverksindustrin
och värmeverken väljer på motsvarande sätt insatsen av sågtimmer
respektive skogsbränslen. Givet antaganden om vinstmaximering för
de fyra aktörerna och en specifik funktionsform för de resulterande
vinstfunktionerna kan modellen uttryckas som ett ekvationssystem
bestående av skogsägarnas tre utbudsfunktioner (en för varje sortiment)
och tre efterfrågefunktioner för skogsråvara för respektive industri:
massaindustrin, sågverken och värmesektorn.

Det bör återigen poängteras att potentiellt viktiga kopplingar mellan
delmarknader saknas i modellen. Bland annat saknas en beskrivning av
flödet av spån och flis från sågverk till skivindustrin och energisektorn.
Det är väl känt att det finns en konkurrens om sågverksflis, framför allt
mellan skivindustrin och värmesektorn (Lundmark och Söderholm,
2004). Denna konkurrens kan vi dock inte analysera med nuvarande
modell. Vidare bör det poängteras att modellen är statisk i den bemär-
kelsen att virkesförrådet är exogent givet. Det betyder exempelvis att
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ökad efterfrågan på skogsprodukter, vilket pressar upp priset på virke
och därmed påverkar lönsamheten positivt i skogsbruket, inte påverkar
uppbyggnaden av virkesförrådet. Detta är naturligtvis en brist i model-
len, speciellt om syftet är att analysera långsiktiga förändringar till följd
av permanenta efterfrågeförändringar. Ett sätt att illustrera en sådan
dynamisk effekt är att produktionsmöjlighetskurvan skiftar utåt allt
eftersom efterfrågan på skogsprodukter ökar (se figur 3.2). I den kon-
ceptuella analysen i kapitel 3 var förändringen i produktionsmöjlighets-
kurvan en följd av restriktioner på skogsbruket. Vi kan dock inte ute-
sluta att effekterna av restriktionerna, i varje fall på lång sikt, åtminstone
till viss del neutraliseras av en ökad produktivitet i skogsbruket, som
följd av ett intensivare skogsbruk på den återstående skogsmarken eller
av att helt nya marker tas i anspråk.

6.3.1. Scenarier och simuleringsresultat
I simuleringarna kommer vi att fokusera på tre policyscenarier. I det
första scenariot antar vi att arealerna skyddad skog ökar, vilket minskar
det tillgängliga virkesförrådet, allt annat oförändrat. I detta scenario
antar vi med andra ord att det enda som sker är, vad gäller politik, att
mer skogsmark skyddas. I det andra policyscenariot antar vi att fokus
är på klimatpolitik och omställning mot förnyelsebar energi. Vi antar
här att en sådan politik innebär en relativt kraftig ökning av efterfrågan
på skogsråvara. I det tredje policyscenariot antar vi att både miljökvali-
tetsmålet levande skogar och klimatmål ska uppfyllas. Med andra ord
antar vi att mängden tillgänglig skog minskar samtidigt som efterfrågan
på skogsråvara ökar. 

I samtliga scenarier simulerar vi möjliga effekter på prisbildning och
virkesutbud av den förda politiken. De scenarier vi analyserar är:

A. Levande skogar. Minskning av virkesförråd med 2 procent (levande
skogar), allt annat oförändrat.

B. Begränsad klimatpåverkan. Ökad efterfrågan på massaved med 10 pro-
cent och ökad efterfrågan på brännved med 60 procent (begränsad
klimatpåverkan), allt annat oförändrat.

C. Levande skogar och begränsad klimatpåverkan. Minskning av virkesför-
råd med 2 procent, ökad efterfrågan på massaved med 10 procent
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och ökad efterfrågan på brännved med 60 procent (levande skogar
och begränsad klimatpåverkan), allt annat oförändrat.

Effekterna ska ses som relativt långsiktiga, det vill säga de effekter som
uppstår när politiken fått fullt genomslag. Det är i skenet av detta man
ska se efterfrågeökningen i scenarierna B och C. En ökning av massa-
vedsefterfrågan med 10 procent och brännvedsefterfrågan med 60 pro-
cent implicerar inte att konsumtionen (och därmed produktionen)
kommer att öka med 10 respektive 60 procent. Snarare ska dessa efter-
frågeökningar ses som ett »skift utåt« av efterfrågekurvorna för dessa
skogsprodukter. Det betyder att om virkesutbudet vore fullständigt
elastiskt skulle kvantiteterna de facto öka med 10 respektive 60 pro-
cent. Vore virkesutbudet fullständigt oelastiskt skulle kvantitetsök-
ningen på marknaden bli noll; allt som skulle hända var att priset på
de två sortimenten skulle stiga. Vidare ska den efterfrågeökning som
simuleras inte nödvändigtvis tolkas som att den är enbart inhemsk.
Den svenska skogsindustrin agerar på en global marknad, vilket bety-
der att ökad global efterfrågan på skogsprodukter spiller över på svensk
virkesmarknad i form av ökad efterfrågan på råvara.

Resultaten från scenario A visar, som förväntat, ett minskat poten-
tiellt utbud till följd av restriktioner i skogsbruket, som pressar upp pri-
serna på samtliga sortiment. I detta fall, när vi antar att virkesförrådet
minskar proportionellt, blir minskningen av virkesutbudet på markna-
den relativt jämt fördelad mellan sortimenten, även om det är en över-
vikt i procent mot massaved och brännved. Enligt detta scenario (A)
minskar det totala utbudet på marknaden med drygt 4 procent, medan
genomsnittspriset stiger med ca 16 procent (volymvägt). 

I scenario B blir totaleffekten på kvantiteten negativ, vilket kan tyc-
kas överraskande. Det vill säga att en ökning av efterfrågan på massa-
ved och brännved leder till att den totala utbjudna volymen virke på
marknaden minskar. Dock ser vi att utbudet av de sortiment där den
direkta efterfrågeökningen sker ökar, men långt ifrån lika mycket som
vad man skulle tro. Enligt resultaten ökar utbjuden volym massaved
och brännved med 3,2 respektive 4,1 procent, trots att den direkta efter-
frågeökningen är betydligt större. Anledningen är att utbudet är rela-
tivt oelastiskt; efterfrågekurvorna skiftar alltså utåt längs relativt bran-
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ta utbudskurvor, vilket återspeglas i priseffekterna som är relativt kraf-
tiga (jämför med figur 3.5). Priserna på massaved och brännved pressas
upp kraftigt, vilket i sin tur gör det relativt lönsamt att styra över
avverkningsresurser från sågtimmer till massaved/brännved. Det mins-
kade utbudet av sågtimmer kan i sin tur förklara prisökningen. En slut-
sats som kan dras i scenario B är att efterfrågestimulanser kommer att
ha begränsad effekt på avverkningsnivåerna, men få kraftiga relativ-
priseffekter. Skälet är att de fysiska tillgångarna på skogsråvara till stör-
sta delen är utnyttjade. För att erhålla större volymeffekter måste ny
skog anläggas, och/eller så måste det ske en produktivitetsökning i
skogsbruket.

Scenario C visar, som förväntat, att kombinationen levande skogar
och begränsad klimatpåverkan ger en kraftig press uppåt på samtliga pri-
ser. Exempelvis innebär scenariot en fördubbling av massavedspriset.
Sammantaget kan man säga att scenariot understryker relevansen av
att beakta eventuella målkonflikter och de konsekvenser som kan bli
följden. Om exempelvis scenarierna ovan är resultatet av en nationell
politik kan man inte säga annat än att konsekvenserna på sikt för svensk
skogsindustri blir dystra. Man kommer att få betala ett allt högre pris
för råvaran relativt sina konkurrenter, vilket kommer att leda till utslag-
ning av produktionsenheter. Därmed kan man säga att den bild vi målar
upp delvis indikerar det pris vi får betala för att nå miljömålen. Är sce-
narierna däremot mer resultatet av en global eller europeisk politik, är
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tabell 6.1. Procentuell förändring på omsatt kvantitet och jämviktspris till
följd av minskning av tillgängligt virkesförråd, ökad efterfrågan på massaved
och brännved.

A B C
Levande Begränsad Levande skogar 
skogar klimat- och begränsad 

påverkan klimatpåverkan

Kvantitet % Pris % Kvantitet % Pris % Kvantitet % Pris %

Sågtimmer –3,0 4,3 –8,5 12,7 –11,7 18,3
Massaved –5,3 35,0 3,2 45,1 –2,0 107,3
Brännved –6,9 4,7 4,1 60,1 –2,5 69,2

Totalt –4,3 16,1 –2,8 29,5 –7,1 57,0
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effekterna på svensk skogsindustri mindre tydliga och man kan inte ute-
sluta att svensk skogsindustri till och med vinner i konkurrensen.

Som diskuterats ovan är den modell som används statisk i den
meningen att utvecklingen av virkesförråd, och därmed produktions-
möjligheter, inte påverkas av en förändring av efterfrågan. I varje fall
på lång sikt skulle vi förvänta oss att ökad efterfrågan på skogsråvara
ökar lönsamheten i skogsbruket, vilket påverkar aktiviteten, med mer
skog som följd. Ett sådant scenario är möjligt, inte minst när efterfrå-
geförändringarna drivs av en global politik och globala förändringar.
Dels kan nya marginella marker tas i anspråk, dels kan olika former av
intensivodlingsmetoder komma att användas.qo Ett sätt att beakta den
typen av effekter i simuleringarna är att göra en exogen förändring av
produktionsmöjlighetskurvan: Vi kan alltså anta att skogsägarna rea-
gerar på miljö- och klimatpolitiken genom att intensivodla skog, vilket
kan illustreras med att mer skog finns tillgänglig på lång sikt. I scenariot
med levande skogar skulle det kunna innebära att minskningen av pro-
duktionsmöjligheterna helt elimineras till följd av ökad produktivitet i
skogsbruket. 

I Brännlund med flera (2009) görs en analys av effekterna av inten-
sivodling under olika antaganden om hur produktionsmöjligheterna
påverkas. Några av scenarierna i Brännlund med flera (2009) sker under
antagandet att sammansättningen av skogen förändras som en följd av
intensivodling. Intensivodling innebär i vissa fall kortare rotationspe-
rioder på grund av ökad gödsling eller mer snabbväxande träd. Vidare
kan intensivodling innebära att sammansättningen av trädslag föränd-
ras i riktning mot mer gran och contorta. Sammantaget kan dessa möj-
liga förändringar innebära att produktionsmöjligheterna vrids mer i
riktning mot massaved och brännved, vilket illustreras i figur 6.2
(Brännlund med flera, 2009).

Den heldragna svarta linjen visar skogsbrukets produktionsmöjlig-
hetskurva i utgångsläget, alltså hur produktionsfördelningen av olika
kombinationer av sågtimmer respektive massaved/brännved kan se ut
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19. Exempelvis kan det bli lönsamt att gödsla skogen i större utsträckning, och/eller
att intensifiera nyttjandet av mer snabbväxande trädslag som grankloner och contorta
(se Larsson med flera, 2009, för en genomgång av olika metoder att öka den skogliga
produktionen).
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varje år, givet den skog som finns. Kurvans form visar att om man väljer
att producera maximal mängd råvara, som är lämplig som massaved
eller för energiändamål, kan man få ut drygt 60 miljoner mefub (netto-
avverkning), vilket då betyder att det inte blir något utbud av sågtim-
mer. Om man däremot väljer att inte ta ut någon massaved, kan man ta
ut ca 45 miljoner me sågtimmer. Att produktionsmöjlighetskurvan har
denna form illustrerar att en relativt stor andel av skogsbeståndet går
att använda som massaved/brännved och en relativt liten andel går att
använda som sågtimmer. 

Om vi tills vidare antar att den svarta heldragna linjen kan ses som
en approximation av produktionsmöjlighetskurvan, utan intensivod-
ling, innebär antagandet att intensivodling inte påverkar skogens sam-
mansättning utan ett skift uppåt av produktionsmöjlighetskurvan, vil-
ket illustreras av den grå kurvan. Den visar en 50 procentig ökning av
produktionsmöjlighetsmängden, men med samma struktur på skogen.
Vi kan dock inte utesluta att skogens struktur ändras som en följd av
intensivodling. Exempelvis leder ökad gödsling till att träden växer
snabbare, vilket kanske ger en kvalitet på biomassan som i större ut -
sträckning lämpar sig för massatillverkning och/eller för energiändamål.
Om så blir fallet kommer produktionsmöjlighetskurvan inte bara att
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figur 6.2. Produktionsmöjlighetsmängden med och utan intensivodling.
Miljoner me. 

Källa: Brännlund med flera (2009).
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skifta utåt utan även vridas uppåt. Detta illustreras av den streckade
kurvan i figur 6.2.

Givet oförändrade relativpriser blir konsekvensen av produktions-
möjlighetskurvans vridning att massaveds- och brännvedsutbudet
potentiellt kan öka relativt mycket. Anledningen är förstås att det nu
finns mer skogsråvara som är lämplig för detta ändamål. Däremot är
det inte uppenbart vad som händer med utbudet av sågtimmer. Visser-
ligen finns det minst lika mycket sågtimmer tillgängligt som i fallet utan
intensivodling – oavsett hur mycket massaved som tas ut – men det
betyder inte att utbudet av sågtimmer nödvändigtvis ökar. Anledningen
är att den relativt stora ökningen av tillgången på massaved kan tolkas
som att massaved blir relativt sett billigare att producera, vilket leder
till att avverkningsresurser styrs över mot massaved.

I tabell 6.2 återges resultaten från Brännlund med flera (2009) där
intensivodling av skog och ökad efterfrågan på massaved och brännved
simuleras. I scenario (i) antas att intensivodling inte påverkar skogens
sammansättning och kvalitet, medan det i (ii) antas att produktions-
möjligheterna förändras i riktning mot mer massaved och brännved,
likt det som illustreras i figur 6.2. I både (i) och (ii) ökar efterfrågan på
massaved och brännved med 10 respektive 60 procent.

I tabell 6.2 ser vi att effekterna av ökad efterfrågan i kombination
med ökad produktivitet i skogsbruket är starkt avhängiga av hur vi tror
att skogens sammansättning påverkas av en produktivitetsökning. En
proportionell ökning innebär att utbudet av samtliga sortiment ökar,
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tabell 6.2. Procentuell förändring på omsatt kvantitet och jämviktspris till
följd av ökad efterfrågan på massaved och brännved och ökad produktivitet i
skogsbruket.

Proportionell Mer massaved/brännved
Kvantitet (%) Pris (%) Kvantitet (%) Pris (%)

Sågtimmer 7,2 –9,2 –5,4 7,8
Massaved 29,8 –57,1 81,7 0,0
Brännved 22,2 21,8 –7,0 52,5

Total 17,2 –24,5q 28,0 9,1*

* Genomsnitt, viktat med volymer.
Källa: Brännlund med flera (2009).
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med en relativt stor total kvantitetseffekt som följd. I det scenariot ser
vi också att priserna pressas ned på sågtimmer och massaved medan pri-
set på brännved stiger. Ändras sammansättningen av skogen mot mer
massaved blir effekten, som förväntat, att utbudet av massaved ökar
ytterligare, med följden att prispressen på framför allt massaved mildras.
Sammantaget kan man säga att ökad efterfrågan innebär att priserna
pressas upp, men att om detta pareras med intensivodling eller en all-
män produktivitetsökning i skogen, så dämpas prishöjningen. Hur stora
effekterna blir av intensivodling eller ökad produktivitet beror förstås
på storleksordningen på produktivitetsökningen, men även på om sko-
gens sammansättning och struktur förändras.

Scenarioanalysen visar till viss del på de komplexa interaktioner som
måste beaktas vid en analys och konsekvensbeskrivning av större för-
ändringar som berör skogssektorn. De resultat som redovisas ovan ska
naturligtvis tolkas med stor försiktighet av många skäl. För det första
finns inte alla kopplingar mellan samtliga möjliga aktörer med i model-
len, vilket kan påverka resultaten. För det andra, och viktigare, är mo -
del lens parametrar skattade utifrån historiskt observerat beteende. Det
betyder bland annat att resultat som följer av förändringar som ligger
långt ifrån observerade data ska tolkas med extra stor försiktighet. För
det tredje finns ingen dynamik med avseende på skogstillståndet i
modellen. Med andra ord finns det ingen direkt återkoppling mellan
virkesförråd och virkespriser. I det sista scenariot försökte vi dock få en
bild av effekterna av en sådan koppling genom en exogen ökning av vir-
kesförrådet Resultaten i tabell 6.2 understryker det faktum att åter-
kopplingar av ökad efterfrågan till skogsbruket är en viktig faktor.

6.4. Avslutande kommentar

Utvecklingen de senaste 30 åren har inneburit stora förändringar vad
gäller energitillförseln i det svenska energisystemet och skyddandet av
skogsmark från skogsbruk. De största förändringarna i den svenska
energitillförseln kan framför allt härledas till utfasningen av fossila
bränslen och den relativt stora ökningen av biobränslen. Effekterna av
dessa förändringar på råvarukonkurrensen i den svenska skogssektorn
har hitintills varit begränsade, mycket beroende på att ökningen av bio-
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energi kunnat ske med skogsbrukets biprodukter (bland annat grot)
som i alternativfallet skulle ha lämnats kvar i skogen samt att en stor
del av ökningen av skydd av skogsmark skett på relativt improduktiva
marker (bland annat fjällnära, eller nära fjällnära skog). Den politik som
nu stakas ut, såväl nationellt som inom EU, på klimat- och energiom-
rådet, samtidigt som målsättningen vad gäller skydd av skogsmark
skärps, innebär de facto ytterligare press på skogen och skogsmarken.
Frågan är huruvida de satta miljömålen kan nås samtidigt, utan att det
får stora konsekvenser för den industriella delen av skogssektorn. 

En analys av effekterna av ökad efterfrågan på biomassa för ener-
giändamål, samtidigt som skogsmark ska undantas skogsbruk, visar att
effekterna på virkespris och utbud kan bli relativt stora. Möjliga vinnare
i ett sådant scenario är skogsägarna, dock till viss del beroende på hur
undantagen mark kompenseras. Dock står det helt klart att skogsägarna
vinner på den aviserade energi- och klimatpolitiken eftersom efterfrå-
geökningen innebär högre priser. De stora förlorarna i konkurrensen
är sågverksindustrin samt massa- och pappersindustrin. Man kan inte
förvänta sig att politiken i någon större utsträckning driver upp efter-
frågan på sågade trävaror och papper, medan däremot priset på sågtim-
mer och massaved kan förväntas stiga, vilket illustreras i simuleringarna.
Med andra ord får industrin högre virkeskostnader, vilket pressar lön-
samheten. Till viss del dämpas kostnadsökningen förmodligen något
till följd av högre pris på industrins biprodukter. På lite längre sikt kan
man dock inte utesluta att den högre lönsamheten i skogsbruket leder
till ökad produktivitet, vilket kan innebära en lindring i råvarukonkur-
rensen. Vilka som slutligen blir vinnare och förlorare i ett scenario där
den ökade efterfrågan leder till ökad virkesproduktion är till stor del
beroende på hur virkesförrådet utvecklas avseende trädslagssamman-
sättning, kvalitet etc. 
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7. Skogens sociala värden

7.1. Inledning

I diskussionen kring råvarukonkurrensens ekonomi i kapitel 3 inklude-
rades även skogens sociala värden och hur dessa påverkar råvarukon-
kurrensen, inte minst via uppfyllandet av de svenska miljömålen. Impli-
cit i resonemanget var att miljömålen till stor del reflekterar medbor-
garnas värdering av skogens sociala värden. Tolkningen är därmed att
ett stringentare mål vad gäller exempelvis delmålet skyddad skog i målet
levande skogar är en följd av att nyttor i form av rekreation, biodiversitet
etc. har ökat i värde. I kapitel 6 redogjordes för möjliga effekter på kon-
kurrensen om råvaran av sådana värdeförändringar. Här ska vi mer spe-
cifikt diskutera skogens sociala värden, vilka de är och hur de kan upp-
skattas. 

Försök att uppskatta skogens sociala värden, inte minst i syfte att
integrera dessa direkt i beslutsfattande som berör skogens nyttjande,
har pågått under lång tid. De värden som det forskats mest kring och
under längst tid är kopplade till friluftsliv – rekreation – inklusive jakt.
Det finns ett antal sammanställningar och bibliografier gällande värde-
ring av friluftsliv, rekreation, jakt med mera, såväl internationellt som
nationellt. I Carson (2004) refereras till 5 000 studier, varav en bety-
dande del är kopplade till skogen. För svensk del har Sundberg och
Söderqvist (2004) sammanställt en databas över svenska värderings-
studier (fram till och med 2003).wp Av 171 värderingsstudier i databasen
kan 37 stycken relateras till rekreation, friluftsliv och turism. 15 studier
har en direkt koppling till skogen och dess nyttjande. 

Vad gäller tillämpningen av de olika värderingsstudierna så har detta
inte skett i någon större utsträckning, i så måtto att de använts i direkt
beslutsfattande. Dock kan man inte bortse från betydelsen av värde-
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ringsstudier i den allmänna policydiskussionen kring nyttjandet av miljö
och natur och bestämningen av de olika miljömålen. Vad gäller skogens
värden, som är många och sammansatta, har det under ganska lång tid
gjorts försök att konstruera så kallade skogliga räkenskaper, som inte
bara beaktar timmervärden utan även skogens sociala värden. Ett
avstamp, i alla fall för svensk del, i detta arbete avrapporteras i den stat-
liga utredningen Räkna med miljön! (SOU 1991a, 1991b). I utredningen
ges ett detaljerat förslag på hur icke-marknadsprissatta miljövaror bör
och kan inkluderas i de svenska nationalräkenskaperna. 

Vidare finns i utredningen miljömodifierade nationalräkenskaper för
inkomster från skogstillgångarna 1987 (se Hultkrantz, 1991, 1992). En
uppdatering och utveckling av dessa skogsräkenskaper ges i Eliasson
(1994). En slutsats som kan dras från dessa är att virkesproduktions-
värdet är helt dominerande. Av de icke-marknadsprissatta värdena är
det framför allt värdet av skogen som kolsänka som är av någon större
betydelse. Värdet av bär, svamp och kött (från jakt) uppgick 1991, enligt
Eliasson, till drygt två miljarder kronor, vilket motsvarade ungefär 10
procent av förädlingsvärdet av virkesproduktionen. En brist i studierna
av Hultkrantz och Eliasson, vilken de är medvetna om, är att rekrea-
tionsvärden inte är inkluderade. Det motiv man har för detta är de osä-
kerheter som då fanns i värderingen av rekreation. Trots bristerna har
dessa tidiga försök att systematisera och uppskatta skogens värden varit
mycket värdefulla och legat till grund för nyare forskning.

Nedan ska vi diskutera de värden som fortfarande kan förväntas vara
mest relevanta ur ett välfärdsperspektiv men som även är tydligt kopp-
lade till de svenska miljömålen och som är relevanta i ett skogligt per-
spektiv.

7.2. Växthusgaser

En positiv extern effekt som ofta förknippas med skogsbruk är att sko-
gen lagrar kol (eller koldioxid); skogen fungerar som kolsänka. Ökad
tillväxt i skogen, exempelvis, innebär att inlagringen av kol ökar, vilket
allt annat oförändrat betyder att koncentrationen av växthusgaser i
atmosfären minskar. Att detta är en (positiv) extern effekt beror på att
den som äger skogen inte kompenseras för denna inlagring; ingen eko-
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nomisk kompensation utgår för detta bidrag till att minska koncentra-
tionen av växthusgaser. Här kan det emellertid vara intressant att
påminna om det svenska miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan.
I den senaste fördjupade utvärderingen av de svenska miljökvalitetsmå-
len föreslår Miljömålsrådet (2008) att det svenska målet om minskade
utsläpp av växthusgaser ska nås utan kompensation för upptag i kolsän-
kor. En tolkning av detta delmål är helt enkelt att myndigheterna utgår
ifrån att skog på fastmark inte har någon större betydelse för klimatet i
sin roll som kolsänka. Detta är också något som stöds av forskningspro-
grammet LUSTRA.wq

När vi diskuterar skogens roll som kolsänka i ett välfärdsperspektiv
är det två faktorer som måste beaktas. Den första är den fysikaliska, eller
naturvetenskapliga, aspekten, den andra är den samhällsekonomiska,
det vill säga hur koldioxid ska värderas. Den naturvetenskapliga grunden
för skogens roll som kolsänka är förstås fotosyntesen som omvandlar
koldioxid från atmosfären till biomassa. Det betyder att om skogstill-
gångarna ökar från en period till en annan, har även inlagringen av kol-
dioxid ökat. Det omvända gäller också naturligtvis: om skogstillgångarna
minskar, exempelvis genom ökad avverkning, minskar skogens kolför-
råd. Dock kan vi inte med säkerhet säga hur nettoförändringen av kol-
dioxid till atmosfären påverkas av till exempel högre skogstillväxt. Det
beror dels på hur mycket av den ökade tillväxten som blir kvar som stå-
ende skog, dels på hur den del av tillväxten som avverkas används.
Används den avverkade skogen som energi och bränns upp omedelbart,
får vi ett momentant utsläpp av koldioxid. Å andra sidan, om energin
från skogen ersätter fossil energi, blir utsläppsökningen mindre (hur
mycket beror på verkningsgraden). Används den avverkade skogen i
byggnader (plankor och bräder), möbler, papper och andra mer bestän-
diga produkter, ökar inte utsläppen nödvändigtvis, i alla fall på kort sikt. 

Sammantaget betyder det att effekterna av ökad skogsproduktion
och avverkning i mångt och mycket beror på hur den avverkade skogen
används. LUSTRA hävdar att för klimatet är hög skogsproduktion och
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substitution bäst. Det vill säga, Sverige bör i större utsträckning ersätta
fossila bränslen med bioenergi och produkter baserade på fossila bräns-
len med produkter från skogen. Nordin med flera (2009) kommer fram
till liknande slutsatser. De beräknar att en tillväxtökning i skogen –
motsvarande en ökning av avverkningarna med 26 miljoner me årligen
– har en potential att i stort sett halvera de svenska utsläppen av koldi-
oxid. I Brännlund med flera (2009) framgår det tydligt att kolbalansef-
fekten av exempelvis ökad skogstillväxt är känslig för vilka antaganden
som görs angående användningen av den ökade mängden biomassa.

Vikten av den andra aspekten, hur koldioxid ska värderas, beror i hög
grad på hur vi ser på klimatpolitiken. Har vi ett nationellt utsläppsmål,
handlar värdefrågan om vilket pris på koldioxid som krävs för att vi ska
uppnå målet. Om vi antar att den svenska koldioxidskatten (1 krona per
kilogram koldioxid) är vad som krävs för att uppnå målet, då ska reduk-
tioner också värderas till densamma (1000 kronor per ton CO2). Det
betyder i grova drag att en ökning av virkesförrådet med 1 me är värd
mellan 600 och 1000 kronor för samhället.ww Det betyder i sin tur att
den förrådsuppbyggnad som skedde under 1980- och 1990-talen med
detta sätt att räkna skulle vara värd ca 20–30 miljarder kronor årligen. 

Klimatproblemet är dock ett globalt problem och det betyder att värdet
av en minskning av de svenska utsläppen inte nödvändigtvis överens-
stämmer med skuggpriset för att nå ett svenskt nationellt klimatmål. Ur
ett strikt välfärdsperspektiv är den mest rimliga, och teoretiskt korrekta,
värderingsansatsen den så kallade skadekostnadsansatsen. Den innebär
helt enkelt att man värderar den skada som blir följden av att ytterligare
en enhet växthusgaser släpps ut – eller om man så vill, värdet av minskad
skada till följd av en utsläppsreduktion. I fallet med växthusgaser innebär
det att man försöker beräkna skillnaden i framtida skada orsakad av en
marginell förändring av en given referensbana för utsläppen.we
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22. Kolinnehållet i trä beror på ett antal faktorer, inte minst fukthalt och trädslag (den-
sitet). Enligt Skogsstyrelsen (2008, Appendix A) innehåller 1 m3f ved i genomsnitt 0,49
ton torrsubstans. Torrsubstansen är olika för olika trädslag (densitet) och kan grovt
sägas variera mellan 0,38 och 0,60 för hela träd (http://www.novator.se/ bioenergy/
wood/A4.pdf). Ett ton torrsubstans innehåller i sin tur 0,42 ton rent kol (C). Samman-
taget betyder det att en mef skog lagrar (0,38–0,60)*0,42 = (0,16–0,25) ton C, vilket
motsvarar 0,59–0,93 ton CO2 (koldioxid).
23. Se exempelvis Pearce (2003) för en definition och diskussion av begreppet.

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.21  Sida 116



Antag att vi tagit fram en trolig bana för utsläppen de närmaste 100
åren, vilket i sin tur innebär att vi kan beräkna koncentrationshalten i
atmosfären vid varje tidpunkt och den skada som följer av detta. Säg nu
att vi minskar utsläppen under en period (exempelvis genom att ersätta
olja med biobränsle). Det betyder att utsläppsbanan är densamma för -
utom under just den perioden. Dock kommer utsläppsminskningen
under den perioden att påverka koncentrationshalten de närmaste 100
åren och därmed skadan de närmaste 100 åren. Vi kan då skatta värdet
av denna utsläppsminskning genom att under varje period beräkna skill-
naden mellan den ursprungliga skadan och skadan efter reduktionen. 

Summerar vi över 100 år får vi det sammanlagda värdet av den mar-
ginella utsläppsminskningen. Det värde summeringen resulterar i är
vad som brukar kallas social cost of carbon (samhällskostnad för koldiox-
idutsläpp). Uppenbart är att vi måste summera skadekostnader över
tid, vilket ger upphov till diskonteringsproblematiken, det vill säga hur
vi ska föra tillbaka framtida värden till nuvärden. En avgörande faktor
för storleksordningen på skadekostnaden är därmed vilken referensbana
man utgår ifrån. En referensbana som implicerar stora utsläpp även i
framtiden, implicerar en hög skadekostnad och vice versa. Det finns ett
antal studier där försök gjorts att uppskatta skadekostnaden på detta
sätt. En genomgång ges i Tol (2008) och i Anthoff med flera (2009).
Tol visar att spridningen i de skattade skadekostnaderna är avsevärd,
inte minst beroende på att några få skattningar visar på mycket höga
skadekostnader. Medelvärdet för de skattningar som redovisas i Tol är
14 öre per kilogram CO2, vilket ska jämföras med den svenska koldiox-
idskatten på 1 krona per kilogram CO2. I Sternrapporten (Stern, 2007)
rapporteras ett betydligt högre värde – ca 0,70 kronor per kilogram CO2. 

Förutom referensbanan är skadekostnaden starkt avhängig av vilken
diskonteringsfaktor som används. Den relativt höga skadekostnaden i
Sternrapporten är till stor del en konsekvens av en låg nyttodiskonte-
ringsfaktor i kombination med en låg elasticitet för marginalnyttan.
Anthoff med flera (2009) visar att beroende på vad man antar om båda
dessa parametrar, kan skadekostnaden hamna varsomhelst mellan 0 och
230 000 kr per ton CO2. Vidare visar de att om man väljer värden på
parametrarna som matchar observerat beteende, blir den förväntade
skadekostnaden 0,11 kronor per kilogram CO2. Korrigerar man dess -
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utom för skillnader i inkomst mellan länder, finner man en förväntad
skadekostnad på ca 0,38 kronor per kilogram CO2.

Sammantaget kan man säga att skogssektorns roll i växthusgascykeln
inte är fullt ut internaliserad. Skogsägare kompenseras inte för att de
bidrar med minskade utsläpp på grund av ökad tillväxt i skogen eller på
grund av andra förändringar i skogsbruket. Inte heller internaliseras de
substitutionseffekter som uppstår när avverkad skog omvandlas till
energi och skogsprodukter av olika slag. Beroende på antaganden kring
substitutionseffekter och värdering av koldioxid kan skogens värde, sett
ur detta perspektiv, vara betydande. Vi återkommer till dessa frågor i
det avslutande kapitlet.

7.3. Jakt , rekreation och friluftsliv

Skogens roll som bas för rekreation, jakt och fiske är oomtvistad. Det
faktum att Sveriges yta till stor del är täckt av skog är naturligtvis en
bidragande orsak till detta, i kombination med att jakt och fiske är vår
ursprungliga näring och tidigare var en viktig förutsättning för över-
levnad. I dag har jakten och fisket framför allt blivit rekreativ till sin
karaktär, även om inte minst älgjaktens strikt ekonomiska betydelse
inte ska underskattas. Av skogens sociala värden är det nog tveklöst så
att rekreationsvärdet är det viktigaste, vilket också återspeglas i den
forskning som finns kring skogens värden. En god överblick över forsk-
ningsläget och vad vi vet om värdet av rekreation och jakt ges i en rela-
tivt ny sammanställning av Fredman med flera (2008). Nedan ger vi en
kort resumé av forskningsläget, framför allt för Sverige, om svenskars
värdering av rekreation och friluftsliv. Det går naturligtvis inte att säga
exakt vad själva skogens bidrag till rekreationsvärdet är, med tanke på
att rekreation, inklusive jakt, är en mycket sammansatt vara.

7.3.1. Jaktens värde
Det finns i dag ca 280 000 aktiva jägare i Sverige och jakt förekommer
i stort sett på all mark där jakt kan bedrivas. Basen för jaktens värde är
förstås viltet. Det finns numer en ganska omfattande litteratur kring
viltets eller jaktens värde, inte minst i Skandinavien. Studier av Matts-
son (1989, 1990) kan nog sägas vara banbrytande för svensk del, medan
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Sødal (1989) och Ovaskainen med flera (1992) var de första studierna i
Norge respektive Finland. Mattssons studier, liksom de norska och fins-
ka, undersökte jaktvärdet med hjälp av en enkät riktad till ett urval av
landets jägare. Den svenska studien avsåg jaktåret 1986/87. Enligt den
svenska studien uppgick det genomsnittliga jaktvärdet per jägare under
jaktåret till ca 9 000 kronor i dagens penningvärde (4 800 kr i 1986 års
penningvärde), vilket betyder att det sammanlagda jaktvärdet skulle
uppgå till ca 2,7 miljarder kronor årligen. 

Älgjakten upptog huvudparten av det totala jaktvärdet, följd av jak-
ten på rådjur, hare, skogsfågel och sjöfågel. Intressant med Mattssons
studie var möjligheten att dela upp det totala värdet i ett köttvärde och
ett rekreationsvärde. Ungefär två tredjedelar av värdet kunde hänföras
till rekreationsvärde och återstående tredjedel till köttvärde. Den norska
studien, som fokuserade på värdet av älgjakt, och den finska, som foku-
serade på skogsfågel, visar på liknande resultat. Sammantaget kan man
säga att dessa tidiga studier visade att rekreationsvärdet av jakt är bety-
dande, såväl i absoluta tal som relativt köttvärdet. Studierna visade dess -
utom att lagen om avtagande avkastning också tycks gälla på jaktens
område. Det vill säga jaktens värde ökar med ökad tillgång på vilt, men
i avtagande takt.

Den svenska studien från jaktåret 1986/87 följdes upp med en i stort
sett identisk undersökning för jaktåret 2005/2006 (Mattsson med flera,
2008). Ett av huvudsyftena med studien var att undersöka eventuella
skillnader i värderingen av jakt. Enligt denna senare studie värderas jak-
ten 2005/2006 till ca 11 500 kronor (dagens penningvärde), det vill säga
en relativt stor ökning från 1986/87 (närmare 30 procent). Ser man till
fördelningen mellan kött- och rekreationsvärde är den oförändrad mel-
lan de båda studierna. Rekreationsvärdet är fortfarande det som domi-
nerar. Ser man till jaktens totala värde beror den dels på jägarnas vär-
dering av jakten, dels på antalet jägare. Antalet jägare har minskat från
300 000 år 1986 till 280 000 i dag, men trots denna minskning har det
totala jaktvärdet ökat från ca 2,7 miljarder kronor 1986 till ca 3,2 mil-
jarder 2007. 

Sammantaget kan man säga att jakt i mångt och mycket har övergått
till en fritidsaktivitet starkt kopplad till rekreation. Därmed kan det
många gånger vara svårt att isolera jakt från renodlade rekreationsvär-
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den. Den intressanta frågan sett ur skogligt perspektiv är naturligtvis
hur förändringar i skogsbruket, via exempelvis förändrad efterfrågan
på skogsprodukter, påverkar värdet av jakten. För skogsägaren har vil-
tet både en intäktssida och en kostnadssida. Å ena sidan innebär god
tillgång på exempelvis älg möjligheter att ta ut relativt höga priser på
jaktarrenden. Å andra sidan innebär det kostnader i form av bland
annat betes skador. Vad som är tydligt är att de större skogsägarna –
skogsbolagen – tagit till sig den kunskap som nu finns kring jägarnas
preferenser och vilja att betala även för det rekreativa värdet av jakten.
Detta har gjort att skogsägarna fått möjligheter att göra en avvägning
mellan skogsbruk och rekreationsjakt på ett sätt som ökar förutsätt-
ningarna för en samhällsekonomiskt effektiv förvaltning av skogs- och
viltresursen. 

Förekomsten av jaktbart vilt innebär inte bara intäkter för samhället
utan även kostnader av olika slag. Förutom betesskador på skog orsakar
älgen kostnader i form av bland annat trafikolyckor. I en studie från
Skogsstyrelsen (Ingemarsson med flera, 2007) görs en samhällsekono-
misk kalkyl där såväl viltets jaktvärde (kött och rekreation) som de kost-
nader som viltet förorsakar ingår. Uppskattningarna av viltets värde
har tagits från Mattsson (1989). De kostnadsposter man inkluderat är
kostnader för skador på skog (sämre tillväxt och kvalitet), olyckskost-
nader samt kostnader för viltstängsel och eftersök. Den slutsats man
drar i rapporten är att om man gör en samhällsekonomisk avvägning
mellan älgens värde (jaktvärde) och de kostnader som är förknippade
med älgstammen, skogsskador och trafikolyckor, borde älgstammen hal-
veras på nationell nivå. 

Enligt skogsstyrelsens rapport är den största kostnadsposten för vilt
(älg och rådjur) olyckskostnaden, vilken beräknas till drygt 600 miljoner
kronor årligen.wr Den årliga kostnaden för betesskador uppskattas till
ca 430 miljoner kronor. Kalkylen i Skogsstyrelsens rapport bygger på
två centrala antaganden. Det första är att jaktens värde avtar kraftigt
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24. Antalet trafikolyckor med älg inblandad varierar med älgstammens storlek. År 1972
inträffade 1242 älgolyckor, varav 3 med dödlig utgång (för människan). En topp på
5 920 nåddes 1980 för att sedan falla tillbaka till runt 4 500. Antalet döda i viltolyckor
varierar dock kraftigt år från år och är inte proportionellt mot antalet olyckor (Älgska-
defonden). 
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med ökande älgstam, det andra att skogsskador och olyckskostnader är
direkt proportionella mot älgstammens storlek. Det betyder att om älg-
stammen exempelvis halveras så halveras kostnaderna, medan jaktvär-
det minskar i mindre omfattning. Wibe (2006) ifrågasätter de slutsatser
som dras i rapporten och menar att de två centrala antaganden som görs
är helt orimliga, till exempel att det totala jaktvärdet i Norrland inte
över huvud taget förändras om älgstammen förändras, vilket är en kon-
sekvens av de antaganden som görs i rapporten. 

Antagandet om kraftigt avtagande marginalvärde bygger på resulta-
ten i Mattsson (1989), vilket i sin tur baseras på en befintlig jägarkår
som inte förändras. Man kan dock inte utesluta att en förändrad vilt-
stam även påverkar antalet jägare och vilka som väljer att jaga. Exem-
pelvis är det troligt att en fördubblad viltstam inte innebär att nuvaran-
de jägare jagar mer, men att nya grupper av jägare får möjlighet att jaga.
Därmed kan man inte utan vidare anta att totalvärdet av jakt inte påver-
kas av viltstammens storlek. Dessutom är de antaganden som görs kring
sambandet mellan olyckor och älgstam inte korrekta. En statistisk ana-
lys visar att den snabba uppgången i viltstammen under 1970-talet ledde
till en proportionellt sett lika stor ökning av antalet olyckor, men att
detta samband inte längre gäller. Förklaringen är att det skett en anpass-
ning i trafiken och att trafikanterna blivit medvetna om olycksriskerna.
Sedan mitten av 1980-talet är sambandet sådant att en fördubbling av
antalet älgar leder till en 50-procentig ökning av olyckorna. 

Sammantaget visar kalkylen i Wibe (2006) att en halvering av älg-
stammen inte är samhällsekonomiskt motiverad. Snarare visar resulta-
ten, med rimliga antaganden, att en fördubbling av älgstammen kan
vara samhällsekonomiskt motiverad. Men kanske viktigast av allt visar
båda dessa kalkyler på vikten av hur olika värden (och kostnader) sam-
varierar med storleken på den underliggande naturresursen.

7.3.2. Rekreation och friluftsliv
Värdet av rekreation och friluftsliv, kopplat till skogen, annat än jakt, är
starkt kopplat till den svenska allemansrätten. I SCB (2001) uppskattas
värdet av de varor och tjänster som genereras i den svenska skogen.
Metodmässigt följer SCB:s studie i mångt och mycket den metodik som
redovisas i Hultkrantz (1991, 1992) och Eliasson (1994), med den skill-
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naden att man även värderar skogens rekreationsvärde. Det värde man
redovisar för skogsrekreation är betydande, även i relation till virkesvär-
det. I SCB (2001) uppskattas det totala rekreationsvärdet från skogen
till ca 20 miljarder kronor årligen, vilket är i samma storleksordning som
skogens virkesproduktionsvärde. Beräkningen baseras på skattningar av
antalet besök i skogen av rekreationskaraktär multiplicerat med upp-
skattat värde per besök. Antalet besök av rekreationskaraktär uppskat-
tades till 373 besök per år (Lindhagen och Hörnsten, 2000), och värdet
per besök uppskattas till mellan 60 och 250 kronor.wt

Många av studierna av skogens icke-marknadsprissatta värden är inte
direkt kopplade till rekreation utan snarare till bevarandet av skog, vil-
ket förmodligen betyder att andra värden än renodlade rekreationsvär-
den inkluderas (exempelvis existensvärden och artrikedom). I Fredman
med flera (2008) ges en bra översikt av studier på området. 

Studier som mer specifikt har inriktats på friluftsliv är Mattsson och
Li (1993, 1994) samt Holgén med flera (2000). I dessa studier undersöks
sambandet mellan värderingen av en skog för rekreation och skogens
skötsel och sammansättning. Dessa studier visar tydligt att rekreations-
värden (inklusive bär- och svampplockning) är starkt beroende av
skogsskötseln. Holgén med flera (2000) visar att värdet av friluftsliv i
Västerbottens län skulle öka signifikativt genom minskad kalhuggning
med markberedning och plantering. 

Trädslagssammansättningen visade sig också vara av stor betydelse i
så måtto att mer lövträd på bekostnad av gran ökade värdet av skogen
som rekreationskälla. Vikten av trädslagssammansättningen belyses
även i Holgén och Bostedt (2004), där man beräknar vilken betalnings-
vilja för ökad andel lövträd (bok) som krävs för att ett bokbestånd ska
bli mer lönsamt än ett granbestånd i Skåne. Resultaten från studien
visar att det krävs en mycket liten betalningsvilja, jämfört med värden
i tidigare värderingsstudier (Mattsson och Li, 1993). Holgén och Bos-
tedt finner att det krävs en betalningsvilja på 5–7 kronor per individ och
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25. Skattningen av antalet besök är tagen från Lindhagen och Hörnsten (2000), medan
uppskattningen av värdet per besök är tagen från Jämtjärn (1996) och Wibe (1994).
Med besök i skogen menas inte en park eller skogskyrkogård etc. Enligt undersökningen
i Lindhagen och Hörnsten (2000) sker 75 procent av alla besök inom 2 km avstånd från
bostaden. Med andra ord är det i många fall frågan om besök i tätortsnära skogar.
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år, vilket ska jämföras med värderingen på 5 000 kronor och år för en
västerbottnisk skog (ibid.).

I Holgén och Bostedt (2004) ställs frågan om huruvida det skulle
vara samhällsekonomiskt lönsamt att ställa om skogsbruket i Väster-
botten med avseende på trädslagssammansättning och skogsbruksme-
toder för att tillmötesgå den efterfrågan som finns på rekreationssko-
gar. Givet ett referensscenario där skogen sköts på samma sätt som nu,
beräknas förlusten i nuvärde (virkesproduktionsvärde) i ett alternativt
scenario, där andelen självföryngrad skog är högre, andelen kalhugg-
ning mindre och blädning (plockhuggning) större. Dessutom beräknas
rekrea tionsvärdet i de två olika scenarierna. 

Resultaten från studien visar att det alternativa scenariot ger ett lägre
nuvärde; det innebär med andra ord en kostnad med att övergå till ett
mer rekreationsanpassat skogsbruk. Dock visar resultaten att om värdet
av rekreation inkluderas, är nuvärdet av den rekreationsanpassade sko-
gen tre gånger högre än skogen i referensscenariot. Det bör påpekas att
detta resultat är starkt avhängigt av antagandet om att omställningen
ger ett omedelbart resultat på värdet av rekreation. Antar man i stället
att det tar 30 år innan omställningen resulterat i en skog som är mer
värdefull ur rekreationssynpunkt blir skillnaden betydligt mer modest,
dock fortfarande positiv.

Ovan har vi diskuterat värdet av rekreation och friluftsliv, som inte
har någon direkt kommersiell bas utan mer grundar sig på nyttjandet
av den svenska allemansrätten. En annan typ av rekreation kan sägas
vara den som är organiserad på kommersiella grunder. Även i detta sam-
manhang torde skogen spela en viktig roll och utgöra en bas. Turistnä-
ringen är en av de snabbast växande näringarna i Sverige, och skogen
med dess värden torde med all sannolikhet i varje fall inte få minskad
betydelse.

Enligt befintlig statistik har den svenska turistnäringen ökat sin
omsättning med 44 procent sedan 1995. Under 2008 ökade turistnä-
ringen i Sverige sin totala omsättning med 6,3 procent till drygt 244
miljarder kronor. Turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländs-
ka besökare spenderar i Sverige, ökade med 8,4 procent och är därmed
större är både järn- och stålindustrin (75,4 miljarder kronor) och per-
sonbilsexporten (55 miljarder kronor) (Tillväxtverket, 2008). Med
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andra ord är turistnäringen som bransch betydelsefull. Ser man till den
regionala fördelningen av omsättningen, dominerar de befolkningstäta
områdena: Stockholm med omnejd och Göteborgsregionen. 

Återigen är den intressanta frågan hur förändringar i skogssektorn
påverkar turistnäringen. Man kan här tänka sig ett flertal effekter, såväl
positiva som negativa. En uppenbar möjlig negativ effekt av ökad inten-
sitet i skogsbruket är att skogens rekreationsvärde minskar och att turis-
men av denna anledning också minskar. Sett i ett nationellt makroeko-
nomiskt perspektiv är effekterna förmodligen små, men de kan vara
betydande på lokal eller regional nivå. Å andra sidan innebär större
intensitet i skogsbruket ökad sysselsättning i en region, med tillhörande
spridningseffekter, vilket helt kan motverka den försämrade turismen.
Studier har visat att intensifierat skogsbruk inte entydigt försämrar
rekreationsmöjligheterna och därmed basen för turismen i skogsregio-
nerna. Intensifierat skogsbruk innebär förmodligen en utbyggnad av
skogsbilvägar, vilket visat sig ha positiva effekter på rekreationsvärdet
(se Fredman med flera, 2008).

I Lundgren (2009) görs ett försök att uppskatta effekter på ekono-
misk tillväxt och sysselsättning i de svenska fjällskogskommunerna, av
förändrad markanvändning, till exempel skyddande av skogsmark.
Resultaten visar att om andelen från skogsbruk skyddad mark i en kom-
mun ökar, så ökar inkomsterna per capita något i kommunen. Resulta-
ten visar också att effekterna på sysselsättning inte är entydiga. Å ena
sidan minskar sysselsättningen i skogsbruket, å andra sidan tenderar
sysselsättningen att öka i de turismrelaterade sektorerna. Den senare
effekten är dock inte statistiskt signifikant. 

I många glesbygdskommuner är skogssektorn och turismen ofta de
största arbetsgivarna efter kommunal verksamhet. Detta innebär
exempelvis att ökad sysselsättning inom skogsbruket, som en följd av
större efterfrågan på skogsprodukter, kan ha gynnsamma effekter på
den lokala ekonomin. Å andra sidan kan det finnas en negativ effekt
via turism, om turismen påverkas negativt via försämrade rekreations-
värden. Baserade på resultaten i Lundgren (2009) redovisas i tabell 7.1
hur en förändring i en variabel (exempelvis sysselsättning i skogsbruk)
påverkar övriga variabler (inkomstutveckling, nettomigration, syssel-
sättning i turismrelaterad verksamhet). Resultaten i tabellen ska läsas
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på följande sätt. Antag exempelvis en elasticitet för en målvariabel med
avseende på en annan, som har magnituden 0,90. Detta innebär att
målvariabeln förändras 0,9 procent om vi ändrar den andra variabeln
med 1 procent. 

Vi kan se att aktivitet i skogssektorn har en positiv relation med
inkomstutveckling och nettomigration, och en negativ relation med
turism mätt som antalet anställda inom turistnäringen. Elasticiteten
för inkomstutveckling med avseende på aktivitet inom skogssektorn är
0,23 och statistiskt signifikant. Detta betyder att om sysselsättningen
inom skogssektorn ökar med 1 procent innebär det en ökning av till-
växttakten i inkomster med 0,23 procent. Låt oss ta två räkneexempel
baserade på elasticiteterna i tabellen.

– Antag att en region initialt har en tillväxttakt i inkomster på 2 pro-
cent och att sysselsättningen inom skogssektorn ökar med 10 procent
på grund av att avverkningarna ökar. Då ökar inkomsttillväxten till
2×(1+0,023) = 2,05 procent. En ganska modest ökning kan tyckas,
men alltjämt positiv. Men för ett hushåll med 300 000 kronor i års-
inkomst i en glesbygdsregion blir skillnaden i inkomstökning under
en 10-årsperiod, om tillväxttakten är 2,05 procent i stället för 2,00
procent, ca 1 800 kronor. 

– Antag att sysselsättningen i skogssektorn ökar med 10 procent. Vad
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tabell 7.1. Elasticitetsmatris för inkomst, nettomigration samt anställda
inom turism-och skogssektorerna. Procentuell förändring i målvariabeln, givet
1 procents förändring i förändringsvariabeln.

Förändringsvariabel
Inkomst- Netto- Skogssektorn,Turismsektorn,

Målvariabel utveckling migration sysselsatta sysselsatta

Inkomstutveckling — 0,38* 0,23* 0,10
Nettomigration 0,47* — 1,07* –0,04
Skogssektorn, 
antal sysselsatta 0,10* 0,09* — –0,35*

Turismsektorn, 
antal sysselsatta 0,01 –0,05 –1,08* —

* Statistiskt signifikant skild från noll.
Källa: Brännlund med flera (2009).
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händer med sysselsättningen inom turismsektorn då? Den minskar
med 10,8 procent. Ökad aktivitet i skogssektorn tränger ut syssel-
sättning inom turistnäringen.

Sammanfattningsvis kan vi inte säga säkert vad nettoeffekten blir av
ökad sysselsättning i skogssektorn på grund av fler avverkningar. Det
har en positiv effekt på inkomster och nettomigration, men det har ock-
så en negativ effekt på turismen. Sammantaget: de skogliga värden som
är förknippade med rekreation är förmodligen betydande och variatio-
nen är stor beroende på hur skogen sköts, vilken trädartssammansätt-
ning den har, vilken tillgänglighet etc. Vidare kan man inte utesluta att
dessa värden kommer att öka med tiden, givet turismnäringens utveck-
ling. Sammantaget betyder det att i en analys av skogssektorn och kon-
kurrensen om råvaran måste den här typen av värden beaktas, om de
inte är internaliserade genom marknaden eller via politiskt beslutade
regleringar. 

7.4. Kulturmiljöer och kulturarv

Den brukade skogen är en viktig del av vår svenska kultur. Närheten
till träd och skog har satt sina spår i kulturen och har varit och är fort-
farande en stor inspirationskälla för religionen, fantasin, mytologin,
folktron, konsten och litteraturen. Skogen är en viktig del av landskapet
och kan bidra till en ökad förståelse av landskapets historia. I Sverige
finns en mängd fornminnen såsom runstenar, skeppssättningar och
gammal kulturmark. Skogen och dess träd utgör en del av fornminnets
karaktär. Det finns även ett stort antal kulturspår i naturen från det
gamla odlingslandskapet – stenmurar, beteshagar, odlingsrösen etc.
Ibland är kulturminnena direkt knutna till skogen, exempelvis tjärdalar,
fångstgropar och galgbackar (Skogsstyrelsen, 2001).

Det skogliga kulturarvet kan delas in i fyra kategorier (Gustavsson
med flera, 2009): fasta fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämning-
ar, det biologiska kulturarvet samt det immateriella kulturarvet. De tre
första utgörs av fysiska arv och lämningar medan det sista rör ortnamn,
sägner med mera. Exempel på fasta fornlämningar är gravar, ruiner och
äldre boplatser.
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Vårt historiska kulturarv skyddas huvudsakligen av tre lagar: kultur-
minneslagen (KML), skogsvårdslagen (SVL) och miljöbalken. Enligt
KML krävs tillstånd för åtgärder som kan skada eller förändra en fast
fornlämning. Enligt föreskrifterna till SVL ska största möjliga hänsyn
tas till värdefulla kulturmiljöer (Gustavsson med flera, 2009). I Gus-
tavsson med flera (2009) görs en analys av effekterna på kulturmiljö i
skogen av ett intensifierat skogsbruk. 

Huvudslutsatsen är att effekterna på kulturlandskapet och landskaps-
bilden kan bli negativa. Man menar att ett flertal av förutsättningarna
i ett intensifierat skogsbruk är olämpliga i ett kulturmiljöperspektiv. Ett
intensifierat skogsbruk kan komma att innebära mer markberedning,
fler maskinkörningar och fler eller större gödslingsinsatser. Körskador
och markberedning har i undersökningar visat sig vara de vanligaste
orsakerna till skador på kulturarvet. Vidare innebär ett intensifierat
skogsbruk förmodligen i allmänhet en förkortad omloppstid, vilket
enligt Gustavsson med flera (2009) leder till fler körningar i ett längre
tidsperspektiv.

En vanlig uppfattning är att kulturlandskapet är ett hinder för skogs-
bruket på grund av att det täcker stora arealer. Detta motsägs dock av
beräkningar som nyligen gjorts (Gustavsson med flera, 2009). Landets
kända fasta fornlämningar på produktiv skogsmark omfattar ca 60 000
hektar. Inkluderar vi även ett tänkt fornlämningsområde blir summan
ca 120 000 hektar. Det innebär att endast 0,2–0,4 procent av skogsmar-
ken är skyddad av kulturminneslagen. Nya fornlämningar påträffas
ständigt och ska man försöka gör en uppskattning av den totala arealen
fasta fornlämningar, inklusive fornlämningsområde och oupptäckta
lämningar, hamnar vi på knappt 1 procent (Skogsstyrelsen, 2007). Area-
len för övriga kulturhistoriska lämningar har uppskattats till ca 400 000
hektar och för dessa utgår inget extra skyddsområde. Totalt kan alltså
forn- och kulturlämningar täcka 3–4 procent av landets skogsareal, varav
en mindre del är skyddad av den starkare kulturminneslagen.

Sammantaget kan man säga att kulturlandskapet knappast utgör
något större hinder för skogsbruket, om man ser till de arealer det är
fråga om. Ser man till den geografiska spridningen av fasta fornläm-
ningar, och därmed hur skogsbruket i olika regioner kan påverkas, fin-
ner man att det framför allt är Kronoberg, Gotland, Stockholm och Skå-
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ne som har några betydande arealer. I traditionella skogslän som Gäv-
leborg, Västernorrland och Västerbotten är endast marginella arealer
fasta fornlämningar. Man skulle kunna tolka detta som att fornläm-
ningar saknas i Norrland. Dock är det nog snarare så att de norrländska
skogarna är outforskade.

7.5. Avslutande kommentar

Syftet med detta kapitel har varit att ge en något fördjupad bild av sko-
gens sociala värden: hur de kan uppskattas, hur stora de är och hur de
samspelar med nyttjandet av skogen som råvarurresurs. Att vi över
huvud taget valt att diskutera dessa värden beror på att de i många fall
är kollektiva till sin karaktär, och därmed kan vi inte förvänta oss att
marknaden klarar av att tillhandahålla den för samhället bästa mängden
och mixen. Ett annat sätt att betrakta detta är att marknadsaktörernas
nyttjande av skogen som råvara för industrin påverkar skogens möjlig-
heter att tillhandahålla kollektiva varor, som rekreation och biologisk
mångfald, utan att de som värderar dessa tjänster kompenseras för det-
ta. Man kan säga att det är externa effekter kopplade till skogens nytt-
jande som råvara för industrin. De värden vi diskuterar kommer till
uttryck implicit via skogs- och miljöpolitiken. Exempelvis säger por-
talparagrafen i skogsvårdslagen att produktionsmålet och miljömålet
ska ha lika stor vikt. Dock kommer det kanske mest konkret till uttryck
i vissa miljömål, inte minst miljömålen levande skogar och begränsad
 klimatpåverkan.

Det värde som kanske är mest diskuterat för tillfället är skogens
bidrag till växthuseffekten. Skogen har en viktig roll i kretsloppet för
växthusgaser via fotosyntesen. Problemet ur ett resursallokeringsper-
spektiv är att skogssektorns roll i detta kretslopp inte fullt ut är inter-
naliserad. Skogsägare kompenseras inte för att de bidrar med minskade
utsläpp på grund av ökad tillväxt i skogen eller på grund av andra för-
ändringar i skogsbruket. Inte heller internaliseras de substitutionsef-
fekter som uppstår när avverkad skog omvandlas till energi och skogs-
produkter av olika slag. Detta kan få ett antal oönskade konsekvenser,
exempelvis att skogens omloppstid blir kortare än vad som vore bäst ur
ett samhälleligt perspektiv, och/eller att alltför lite skog odlas. 
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Även om skogens roll för klimatet är viktig kanske skogen har ännu
större betydelse för möjligheterna till rekreation, jakt och andra natur-
bundna fritidsaktiviteter. Avgörande för skogens värden ur rekreations-
och friluftssynpunkt är hur den sköts och hur fördelningen av trädslag
ser ut och utvecklas. Ett flertal studier visar att det finns en tydlig kon-
flikt mellan marknadsbaserade värden som timmer och mer rekreativa
värden. En utveckling som innebär att vi som individer blir rikare och
får mer tid för fritid betyder med stor sannolikhet att denna konflikt
eskalerar; man kan säga att konkurrensen om skogsresursen ökar.
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8. Policybeslut, styrmedel och dess 
konsekvenser för konkurrenssituationen

8.1. Inledning

I kapitel 6 och 7 diskuterades och analyserades de målbilder som ligger
till grund för den förda skogs-, klimat- och energipolitiken. Denna
 diskussion inkluderade möjliga målkonflikter som kan uppstå och en
analys av skogens sociala värden. I detta kapitel utvecklar vi denna dis-
kussion genom att koppla befintliga eller planerade policybeslut och
styrmedel till de redovisade målbilderna och se hur de påverkar kon-
kurrensen om skogsråvaran. I kapitel 11 och 12 presenteras en normativ
analys av hur styrmedlen bör utformas för att kostnadseffektivt nå mål-
bilden.

Principiellt delas en analys av styrmedel in i tre kategorier: administ-
rativa, ekonomiska och informativa. Oavsett indelning har styrmedel
som syfte att påverka individers eller företags beteende, men de skiljer
sig åt i utformning och implementering. Administrativa styrmedel
påverkar direkt via exempelvis kravet om återplantering efter avverk-
ning. Ekonomiska styrmedel fördyrar exempelvis miljöstörande aktivi-
teter genom skatt eller minskar kostnader för miljöinvesteringar via
subventioner. Till ekonomiska styrmedel hör också marknader för han-
del med utsläppsrätter – exempelvis EU ETS. Beteenden påverkas även
via information, där rådgivning och miljömärkning av varor kan spela
en viktig roll. Ett exempel är den rådgivande funktion som skogsstyrel-
sen har i skogsvårdsfrågor. I analysen nedan har vi gjort en uppdelning
i ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel, som påverkar
skogssektorn i en efterfråge- och en utbudspåverkande del. 

8.2. Efterfrågepåverkande styrmedel

Som en följd av ökade kunskaper om klimatförändringarnas förväntade
effekter har olika styrmedel introducerats för att reducera användningen
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av fossila bränslen, inom ramen för europeisk och svensk klimat- och
energipolitik. En direkt effekt av detta är att efterfrågan och betalnings-
viljan för biobränslen i allmänhet och för skogsbränslen i synnerhet har
ökat. En större andel av den producerade skogsråvaran används i dag
som bränsle i energisektorn.

Efterfrågan på skogsråvara styrs i sin tur av efterfrågan på de olika
sektorernas slutprodukter, exempelvis papper, sågade träprodukter och
energi. De grövre delarna av ett träd sågas eller hyvlas och används i
träprodukter, som inkluderar allt från material till möbler, förpackning-
ar och leksaker. Den skogsindustriella efterfrågan på skogsråvaror är
därmed generellt sett beroende av exempelvis byggsektorns utveckling.
Marknadspriserna på sågade trävaror, massa och energi utgör den domi-
nerande drivkraften inom ramen för vad som är tekniskt lämpliga
användningsområden. Allokeringen av skogsråvaran mellan olika sek-
torer bestäms av ekonomiska förutsättningar (inklusive ekonomiska
styrmedel) och tekniska möjligheter. 

Även en växande ekonomi med expanderande avsättningsmarknader
som följd driver upp efterfrågan på skogsråvaror. En stigande national-
inkomst ökar konsumtionen som i sin tur genererar en högre aggregerad
efterfrågan. Det betyder att efterfrågan på energi, papper, papperspro-
dukter och träskivor ökar. Som en konsekvens kommer således också
efterfrågan på skogsråvaror att öka. Normalt kommer en del av efter-
frågan att tillgodoses genom ökad import och en del genom inhemsk
produktionsökning. Även prisförändringar på andra insatsfaktorer som
är väsentliga i produktionsprocessen påverkar efterfrågan på skogsrå-
varor. En prisökning på en insatsfaktor kan leda till både ökad och mins-
kad efterfrågan på skogsråvaror, beroende på om de produktionstek-
niskt sett betraktas som substitut eller komplement. Produktionspro-
cessen samt tekniska begränsningar avgör typ och grad av andra insats-
faktorer. Möjligheterna att i större utsträckning substituera mellan
insatsfaktorer i allmänhet och råvaror i synnerhet är begränsade av slut-
produkten och av den givna produktionsteknologin. Val av investering-
ar och teknisk utveckling kan dock på sikt förbättra dessa möjligheter.
Förutom att teknisk utveckling kan förbättra möjligheterna att skifta
mellan olika råvaror i produktionen kan den bidra till en mer generell
kostnadsreduktion. Som en följd ökar efterfrågan. 

131

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.21  Sida 131



8.2.1. Biodrivmedel
De biodrivmedel som framställs i dag är främst etanol från jordbruks-
produkter, FAME från i första hand vegetabiliska oljor samt biogas. På
världsmarknaden är etanol det största bränslet följt av FAME. Etanol
är en alkohol som framställs på syntetisk väg eller genom jäsning av soc-
ker- eller stärkelserika grödor. Det går även att använda cellulosa och
hemicellulosa i trä, vilket normalt kallas andra generationens drivme-
delsprocess och ännu inte är fullt kommersiellt mogen. I dagsläget finns
flera tekniker som fortfarande är på utvecklingsstadiet. Inom forskning,
utveckling och demonstration finns det i huvudsak två spår: förgas-
ningsteknik och etanol från cellulosa. I Sverige görs även försök med
integration av förgasning av svartlut i pappersmassaprocessen och av
etanol och biogasanläggningar vid värmeverk.

Enligt EU-direktivet om förnybar energi (2009/28/EC) ska andelen
biodrivmedel vara 10 procent av den totala energiförbrukningen i EU:s
transportsektor senast 2020. Genom låginblandning enligt bränslekva-
litetsdirektivet (98/70/EG) och förnybar elenergi för transportsektorn
nås en hög grad av måluppfyllelse. Vidare bidrar användningen av förny-
bar el i spårbunden trafik till måluppfyllelsen. Hur väl Sverige når detta
mål beror på utformningen av och implementeringen av olika styrmedel.
I dag gäller en generell skattebefrielse för biodrivmedel. 

Kraven i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
(2005:1248), den så kallade pumplagen, innebär att alla försäljnings-
ställen som säljer mer än 1000 me konventionella drivmedel från och
med 2009 även ska tillhandahålla något förnybart drivmedel. Lagen
har hittills främst gynnat pumpar för E85. Energimyndigheten har på
uppdrag av regeringen analyserat förutsättningarna för och konse-
kvenserna av ett kvotpliktssystem för biodrivmedel (Energimyndig-
heten, 2009a). I det förslag som läggs fram av energimyndigheten
föreslås en kvotplikt till år 2020 på 7,2 procent för bensin och diesel.
I förslaget ingår även att nuvarande generella skattebefrielse av bio-
drivmedel avskaffas. Den effekt som en inhemsk eller internationell
utveckling av andra generationens biodrivmedelsprocess kan få på
konkurrenssituationen för skogsråvaran är därmed en viktigt fråga att
analysera.
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8.2.2. Elcertifikat
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad
av elproduk tion från förnybara energikällor och torv i Sverige. Målet
är att öka elproduktionen från sådana energikällor med 17 TWh från
2002 års nivå fram till 2016. Ett elcertifikat tilldelas den som producerat
och upp mätt 1 MWh el från förnybara energikällor i en godkänd anlägg-
ning eller från torv. Produktionen av förnybar el inom elcertifikatsyste-
met var 12,7 TWh 2007. Efterfrågan på elcertifikat skapas då samtliga
elleverantörer och vissa elanvändare har skyldighet att köpa elcertifikat
motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning/ an vändning. År
2009 är elanvändare ålagda att köpa elcertifikat motsvarande 17 procent
av elanvändningen och 2010 är motsvarande kvot 17,9 procent. Elcer-
tifikatsystemet omfattar endast el som produceras i Sverige men kan
komma att inkludera internationell handel efter 2012 års översyn. Till-
delningen av elcertifikat är tidsbegränsad.

Priset på elcertifikaten bestäms således av en interaktion mellan utbud
och efterfrågan. Även den i förväg fastställda, framtida kvotplikten, kost-
nader för olika risker samt framtida förväntningar om marknads- och
prisutveckling har en prisstyrande effekt på dagens prisbildning. I figur
8.1 visas prisutvecklingen på elcertifikat sedan systemet startade den 1
maj 2003. Figuren visar att det skedde en relativt kraftig prishöjning
2007 och 2008. Det kan i stor utsträckning bero på att marknaden upp-
fattat att det ackumulerade överskottet av elcertifikat minskade. Sedan
mitten av 2008 och framåt har dock priset sjunkit något. Skillnaden mel-
lan det lägsta och högsta priset på elcertifikat är 222 kronor. Sedan elcer-
tifikaten infördes har priset således varierat kraftigt. Den framtida pris-
utvecklingen är till stor del beroende av i vilken mån utbyggnadsplaner-
na för större kraftprojekt realiseras, eftersom det påverkar utbudet av
elcertifikat. Men det kan också vara värt att notera att det är en relativt
ny marknad med begränsad erfarenhet av marknadsaktörerna.

De biobränslen som inkluderas i elcertifikatsystemet är definierade i
förordning (2003:120) om elcertifikat. Rest- och biprodukter från
skogsbruk och skogsindustrin, till exempel returlutar, flis och avverk-
ningsrester, är det enskilt vanligaste biobränsle som tilldelas elcertifikat.
Även övrigt träavfall och torv används i stor utsträckning. Tabell 8.1
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visar hur användningen av biobränslen förändrats över tid. Den bräns-
lekategori som är av störst intresse här är biprodukter från skogsbruk/
skogsindustri, vilken ökat med 23 procent mellan 2003 och 2007. 

8.2.3. Handel med utsläppsrätter
Det handelssystem med utsläppsrätter som inrättades i EU i januari
2005 (EU ETS) kan betraktas som ett ekonomiskt styrmedel med syfte
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figur 8.1. Medelpris på elcertifikat vid spothandel 2005–2009.

Källa: www.tricorona.se.
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tabell 8.1. Elproduktion i biobränsleanläggningar, per bränslekategori,
2004–2007. GWh.

Elcertifikatsberättigade bränslen

Icke-Elcertifikats-berättigade bränslen
ÅrEnergigrödorBiprodukter från skogsbruk/

skogsindustriDeponigasRötgasÖvrig biogasÖvrigt träavfall TorvTotalt för-
nybart samt torv

2004 59,1 6 542,8 16,2 16,2 2,0 1 034,3 544,8 8 215,6 3 303,0
2005 50,7 6 743,3 15,2 24,1 4,9 1 087,6 634,0 8 559,9 2 424,2
2006 52,3 7 357,8 17,1 20,4 5,8 1 140,1 556,4 9 149,9 2 627,4
2007 23,9 8 051,2 16,6 16,9 7,5 933,2 579,6 9 628,9 2 427,7

Källa: Svenska kraftnäts kontoföringssystem (Cesar).
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att reducera Europas utsläpp av koldioxid (även andra gaser ingår efter
2008 i handelssystemet i vissa länder). Handelssystemet är uppdelat i
faser där den första avslutades i och med 2007 års utgång. Andra pågår
fram till och med 2011. Det är skillnad på hur utsläppsrätterna fördelas
mellan skogsindustriella företag och energiföretag. Många energiföretag
måste köpa sina utsläppsrätter medan flertalet skogsindustriella företag
får sina tilldelade gratis.

Marknadspriset på utsläppsrätter bestäms av utbud och efterfrågan.
En viktig faktor för prissättningen är därför hur många utsläppsrätter
som fördelas totalt inom EU. En generös tilldelning i förhållande till
industrins behov betyder lägre pris och en striktare tilldelning ett högre
pris. Priset på utsläppsrätter påverkas också av hur Kyotoprotokollets
projektbaserade mekanismer (JI och CDM) utnyttjas, samt av prisut-
vecklingen på världens råvaru- och bränslemarknader. Vidare påverkas
priset av fördelningen av utsläppsrätter i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, Polen och Italien. Skälet är att utsläppen från dessa länder
står för en betydande del av Europas totala utsläpp. Priset på en
utsläppsrätt påverkas även av om andra länder utanför EU ansluter sig
till handelssystemet. Figur 8.1 visar prisutvecklingen på utsläppsrätter
mellan januari 2006 och september 2009.

135

figur 8.2. Prisutveckling på utsläppsrätter 2006–2009 (EUADEC-09). Euro
per ton.

Källa: www.nordpool.se.
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8.3. Utbudspåverkande styrmedel

Utbudet av skogsråvaror inskränks generellt av tre övergripande
begränsningar, som i sin tur kan påverkas med olika styrmedel. För det
första finns det en ekologisk begränsning som bland annat inkluderar
miljömässig hållbarhet, bevarandet av biotoper och skyddandet av käns-
liga miljöer. Det innebär att uttaget från skogen inte får överskrida till-
växten och att områden, som bedöms som känsliga eller på andra sätt
värdefulla, skyddas. Stora delar av den ekologiska begränsningen utgörs
av administrativa styrmedel (till exempel skogsvårdslagen, miljöbalken
och reservatavsättningar). För det andra finns det tekniska begräns-
ningar som påverkar utbudet av skogsråvara. Dessa avgör produktivi-
teten, som i sin tur avgörs av topografiska och andra terrängspecifika
egenskaper samt av utvecklingen av ny teknik. Styrmedel som bland
annat främjar teknikutveckling och överföring har här en viktig roll för
att påverka utbudssituationen på skogsråvara, framför allt på lite längre
sikt. Slutligen finns det en ekonomisk begränsning. Inom ramen för vad
som är ekologiskt och tekniskt möjligt bestäms vad som är ekonomiskt
möjligt. Den ekonomiska begränsningen bestäms, förutom av rådande
marknadssituation och konjunktur, av ekonomiska styrmedel. Det
svenska skogsbruket är i hög grad avreglerat och har få ekonomiska styr-
medel. Det är i realiteten svårt att skilja mellan tekniska och ekonomiska
begränsningar eftersom den teknik som utnyttjas också sätter en gräns
för vad som är ekonomiskt möjligt och vice versa.

Även om Sverige importerar betydande mängder virke är virkesut-
budet från det svenska skogsbruket i dag basen för industrins råvaru-
behov. På senare år har också handeln med virke inom närregionen
påverkats negativt av införda exporttullar på rundvirke i Ryssland. Detta
tog sig uttryck i att Ryssland den 1 juli 2007 införde en exporttull på
rundvirke motsvarande 10 euro per me, vilket den 1 april 2008 höjdes
till 15 euro per me. Ett tredje ökningssteg är annonserat till en exporttull
på 50 euro per me. Denna höjning är dock ännu inte fastställd; beslut
väntas i början av 2010. Den direkta konsekvensen för den svenska
utbudssituationen är att delar av importen av rundvirke blivit dyrare.

Miljökvalitetsmålet levande skogar har ett flertal delmål. Skyddad areal
skogsmark är ett av dessa och kan delas in i tre kategorier: biotopskydds-
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områden, naturreservat och naturvårdsavtalsområden. Målen för samt-
liga kategorier bedöms svåra att nå på grund av otillräckliga anslag för
ersättning till markägare. Tabell 8.2 presenterar förändringen i arealen
skyddad skogsmark mellan 1998 och 2008. Biotopskyddsområden och
naturreservat är skyddsformer som inrättas med stöd av miljöbalken.
Skyddsformerna ger begränsningar i markanvändning som gäller för
all framtid och markägaren får ersättning med ett belopp som motsvarar
minskningen av fastighetens marknadsvärde. Alternativt löses ersätt-
ningsfrågan för naturreservat genom att staten förvärvar marken. Totalt
ska 30 000 hektar skyddsvärd skogsmark undantas från skogsbruk
genom bildande av biotopskyddsområden från 1999 till och med 2010.
Önskad areal avser skogsmark nedan det fjällnära området. Fram till
2008 har 16 400 hektar skyddats, vilket motsvarar en måluppfyllelse om
55 procent.

Av den sammanlagda skyddade landarealen utgör naturreservaten
närmare 80 procent. Målet är att avsätta 320 000 hektar skogsmark
genom bildandet av naturreservat, som därmed undantas från skogs-
bruk till 2010. Målet avser skogsmark nedan det fjällnära området.
Under 2008 var totalt 204 800 hektar avsatta, vilket motsvarar en mål-
uppfyllelse på 64 procent. Den tredje formen av avsättningar utgörs av
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figur 8.3. Svensk import av rundvirke från Ryssland 2004–2008. Miljoner
mefub.

Källa: Skogsstatistiska årsboken (2009).
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naturvårdsavtalsområden. Naturvårdsavtal är en skyddsform som
utgörs av civilrättsliga avtal mellan markägare och stat eller kommun.
Avtalet gäller under viss tid, vanligen 50 år. Markägaren får ersättning
för en del av den inskränkning i brukandet som avtalet medför. Enligt
delmålet ska 50 000 hektar skyddsvärd skogsmark undantas från skogs-
bruk genom naturvårdsavtal till 2010. Målet avser skogsmark nedan
det fjällnära området. År 2008 uppgick avsättningen genom naturvårds-
avtalsområden till ca 21 560 hektar.

För att nå de uppsatta målen till 2010 måste ytterligare 157 238 hektar
skogsmark avsättas som skyddsvärd skogsmark (jämfört med 2008 års
uppgifter). Detta motsvarar ca 0,7 procent av den totala skogsarealen i
Sverige.

8.4. Konkurrensanalys

En följd av den europeiska och svenska energi- och klimatpolitiken är
att bioenergisektorn i större utsträckning kan konkurrera med skogs-
industrin om skogsråvara. Analysen i detta stycke bygger på den teore-
tiska referensram som redovisades i kapitel 3 och på de styrmedelsför-
ändringar som kan ske med utgångspunkt från avsnitten 8.2 och 8.3. Vi
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tabell 8.2. Förändring av skyddad areal skogsmark 1998–2008. Hektar.

År Ökning av arealen Ökning av arealen Ökning av arealen
biotopskyddsområden naturreservat på naturvårdsavtal

produktiv skogsmark

1998 0 0 0
1999 792 12 063 270
2000 1 928 22 488 571
2001 3 894 34 252 1 480
2002 6 101 48 857 4 985
2003 8 098 60 112 8 374
2004 9 820 71 845 11 901
2005 11 857 94 216 15 218
2006 13 554 114 767 17 717
2007 15 126 136 101 19 594
2008 16 401 204 800 21 561

Källa: www.miljomal.se.
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har vidare valt att dela in analysen i olika aspekter för att underlätta och
förtydliga.

I projektet Biokonk – Konsekvenser för energi- och skogssektorn av förändrad
efterfrågan på biomassa (Elforsk 2009a–d) simuleras och analyseras kon-
kurrenssituationen för bland annat skogsbaserad biomassa. Några av
projektets slutsatser redovisas nedan:

– Om exporten av biobränsle ökar med 50 procent kommer betalnings-
viljan på flis att öka kraftigt i Sverige. Enligt Elforsk (2009a–d) kan
betalningsförmågan för flis i det svenska energisystemet då bli så hög
som 290–300 kronor per MWh.

– Om elcertifikatsystem utvidgas med 50 procent kommer betalnings-
viljan för flis att öka, men resultaten pekar också på att den priseffekt
som högre elcertifikatpriser har på priset för biobränslen är begrän-
sad. Mycket på grund av att utrymmet att ytterligare öka använd-
ningen av biobränsle i energisystemet bedöms som litet. 

– Om exporten av avverkningsrester från Sverige till resterande Europa
ökar kommer det att få viss prispåverkande effekt. Resultaten pekar
på att om den inhemskt tillgängliga kvantiteten avverkningsrester
minskar med 25 procent, innebär det att priset på massaved stiger
med 25 procent och att priserna på sågverks- och skogsflis samt spån
ökar med upp till 10 procent. Även priset på sågtimmer stiger något. 

– Om EU-direktivet om biodrivmedel kan uppfyllas med hjälp av
andra generationens biodrivmedelsproduktion, kan det få prishöjan-
de effekter för de flesta skogsbaserade biomassesegment med ca 10
procent. Ett antagande för detta resultat är att användningen av
avverkningsrester bedöms öka kraftigt till 2020.

I Brännhett om svensk skog. En studie om råvarukonkurrensens ekonomi
(Lundmark och Söderholm, 2004) analyseras, utifrån utbuds- och efter-
frågeförhållanden, konkurrenssituationen för enskilda skogsråvaru -
marknader samt den övergripande konkurrenssituationen mellan skogs -
industrin och energisektorn. Konkurrens om en skogsråvara definiera-
des i detta sammanhang som möjligheten för en sektor att signifikant
påverka prisnivån genom förändrat agerande och därmed påverka situa-
tionen för andra aktörer som utnyttjar samma skogsråvara. 
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Resultaten från den studien visar att det förekommer tydlig konkur-
rens mellan skivindustrin och energisektorn i införskaffandet av indu-
striella biprodukter såsom sågspån. Däremot kunde inte en lika utbred
konkurrens om massaved identifieras, men det påpekades att med högre
miljöskatter och införandet av elcertifikaten kan efterfrågan på bioenergi
öka och därmed kan konkurrensen om massaved intensifieras. Samman-
taget visade resultaten i studien på att en skattestimulerad användning
av skogsbränslen inte kan ske utan effekter på den övriga ekonomin. 

8.4.1. Förnybar energi
En stor del av det arbete som pågår med att finna hållbara strategier för
att öka andelen förnybar energi fokuserar på utbyggnad av kraftvärme.
Byggandet av nya kraftvärmeverk i Sverige har som regel långa ledtider
och i många fall begränsas bränslemixen redan i planeringsfasen. Några
nya anläggningar är under uppförande och ytterligare några är på pla-
neringsstadiet. Utöver byggandet av nya anläggningar är även energi-
sektorns bränsleval i existerande anläggningar viktiga, inte bara för mål-
uppfyllelse av andelen förnybar energi utan även för konkurrenssitua-
tionen om skogsråvaran. 

Den bränslekategori som är av störst intresse i vår studie är kategorin
biprodukter från skogsbruk/skogsindustri, som mellan 2003 och 2007
ökat med 23 procent (se tabell 8.1). Detta måste anses var en betydande
ökning. Viktigt för hur efterfrågan utvecklar sig är bland annat priserna
på fossila bränslen (framför allt kol) och utsläppsrätter. Prisökningar
på fossila bränslen och utsläppsrätter påverkar relativpriset för skogs-
bränsle och skapar därmed en högre betalningsförmåga för dessa. En
av förklaringarna är att delar av energisektorn har förhållandevis stor
flexibilitet i sina bränsleval. De kan ersätta dyrare bränslen med billigare,
vilket får en prisutjämnande effekt mellan inte bara skogsbränsle och
fossila bränslen utan också mellan olika kategorier skogsråvara.

Brännlund och Lundgren (2004) estimerar hur bränslevalen i den
svenska värmesektorn påverkas av förändringar i relativpriserna mellan
olika bränslekategorier. De finner en relativ hög korspriselasticitet mel-
lan skogsbränslen och fossila bränslen (exklusive fossila gaser). En hög
korspriselasticitet innebär i detta fall att en relativt stor förändring i den
efterfrågade kvantiteten skogsbränsle sker om priset på fossila bränslen
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ökar. Med andra ord, studien visar på relativt goda substitutionsmöj-
ligheter mellan skogsbränslen och fossila bränslen i den svenska värme-
sektorn. Vidare visar studien att det tar mindre än ett år för värmesek-
torn att anpassa sina bränsleval.

8.4.2. Regionala aspekter
Lokala och regionala förutsättningar styr i viss utsträckning konkur-
renssituationen för skogsråvara. Det kortsiktiga utbudet styrs exempel-
vis av avverkningsnivån, som i sin tur styrs av arealen produktiv skogs-
mark och skogstillväxten, som till sin karaktär är regionala. Som en kon-
sekvens av de regionala skillnaderna kommer också råvarukonkurren-
sens intensitet att variera beroende på regionala omständigheter. Till
exempel kan en ny värmeanläggning i en region med balans mellan
utbud och efterfrågan på biprodukter pressa upp priserna och följaktli-
gen reducera konkurrenskraften hos närliggande skogsindustrier, som
använder samma biprodukter. Lokal prisbildning förekommer också i
stor utsträckning. Detta är en följd av den marknadsstruktur som råder
på de olika marknaderna. Upphandling och försäljning sker oftast via
samägda bolag, där de enskilda parterna inte tar direkt del i prisbild-
ningen. Dessutom kan tillämpning av metoder som intensivodling av
skog komma att öka produktiviteten på skogsmarken ytterligare och
förutsättningarna för intensivodlingar att variera mellan regionerna
(Brännlund med flera, 2009).

Tabell 8.3 visar de regionala skillnaderna i nettoavverkning, indu-
striell rundvirkesförbrukning och handel med skogsråvaror. Den indu-
striella rundvirkesförbrukningen indikerar att en relativt konstant andel
av nettoavverkningen går till sågverken respektive träfiberindustrin,
med undantag för förbrukningen i träfiberindustrin i region 4, som upp-
visar en något lägre andel jämfört med de övriga regionerna. Flödet av
skogsråvara mellan regioner varierar. Region 1 är den som har lägst han-
del med övriga regioner, medan region 3 uppvisar störst handel med
övriga regioner. Tabell 8.4 visar mer specifikt hur handelsflödena mellan
de olika regionerna ser ut, tillsammans med varje regions import av oli-
ka skogsråvaror och industriella biprodukter. Den internationella han-
deln är relativt jämnt fördelad mellan regionerna, men region 4 har en
något högre handelsvolym jämfört med de andra.
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regionindelning

Den regionala konkurrenssituationen påverkas också av närhet och till-
gång till hamnar. Möjligheten att möta en ökad efterfrågan med import
får en prisdämpande effekt, vilket minskar trycket på inhemsk råvara.
Avgörande i detta sammanhang är transportkostnaderna. Efterfrågan
på skogsråvaror är regional så till vida att de anläggningar som nyttjar
skogsråvarorna är lokaliserade till en specifik
region. Det avgörande hindret för en mer
nationell marknad är kostnaderna för att
transportera skogsråvaran till användaren.
Generellt sett ökar transportkostnaderna pro-
portionerligt med transportavståndet och
bidrar därmed till att skapa regionala efterfrå-
geområden. Jämfört med fossila bränslen har
skogsbränslen lägre energitäthet, vilket inne-
bär att de får en högre transportkostnad per
energienhet. Skogsbränsleanvändning är såle-
des mest ekonomisk där det är korta avstånd
mellan produktion och konsumtion. Ökat
uttag leder också till ökade transportavstånd,
vilket visar vikten av att utveckla metoder för
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3

4

tabell 8.3. Regionala skillnader i Sverige för nettoavverkning, förbrukning
och handel, medeltal 2003–2007. Miljoner mesk.

Netto- Industriell rundvirkesförbrukning Handel med Internationell
avverkning (% av nettoavverkningen) andra regioner handel

Region* Sågverk Träfiberindustri Till Från Import Export

1 25,8 10,1 (39 %) 10,8 (42 %) 0,3 0,2 2,5 0,4
2 19,7 8,8 (45 %) 9,2 (48 %) 0,8 2,0 2,2 0,4
3 12,2 4,7 (39 %) 6,1 (50 %) 1,6 2,1 1,1 0,3
4 30,3 13,5 (45 %) 9,0 (30 %) 2,6 0,9 1,8 1,5

* Regionindelning: (1) Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län samt land-
skapet Jämtland.;(2) Landskapet Härjedalen, Gävleborgs, Kopparbergs, Västmanlands,
Uppsala och Stockholm län; (3) Örebro, Värmlands och Västra Götalands län, utom
den del av Västergötland som ingick i gamla Älvsborgs län samt (4) Södermanlands län
och övriga delar av Götaland som inte ingår i region 3.
Källa: Virkesmätningsrådet (2008).
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att sänka transportkostnaderna. Utöver transportkostnaderna varierar
förutsättningarna för användningen av skogsråvaror mycket mellan oli-
ka regioner. Dessutom skiljer sig marknadernas mönster, infrastruktur
och aktörer åt mellan regionerna. 

En stor del av skogsindustrin är lokaliserad nära kusten, speciellt mas-
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tabell 8.4. Handel mellan regioner och deras respektive import av rundvirke,
sågverkflis och spån, medeltal 2003–2007. 1 000 mesk.

Rundvirke Rundvirke Sågverksflis Spån
barr löv

region 1

Egen produktion 17 128 1 035 3 291 151
Från region 2 57 7
Från region 3 23 7
Från region 4 129 2 11
Import 1 285 1 236 417
Totalt 18 622 2 273 3 733 151

region 2

Egen produktion 13 166 579 2 549 43
Från region 1 128 136 1
Från region 3 700 2
Från region 4 1 102 45 28
Import 1 051 1 115 596
Totalt 16 147 1 878 3 174 43

region 3

Egen produktion 7 050 466 1 207 93
Från region 1 3
Från region 2 614 111 192
Från region 4 1 179 201 100
Import 515 625 74
Totalt 9 359 1 406 1 574 93

region 4

Egen produktion 18 986 939 3 472 281
Från region 1
Från region 2 70
Från region 3 774 15 30
Import 681 1 149 38
Totalt 20 511 2 103 3 540 281

Källa: Virkesmätningsrådet (2008).
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saindustrin, något som möjliggör sjötransporter av större kvantiteter
råvaror. Även värmeproducerande anläggningar i fjärrvärmenät, för fler-
bostadshus och industrin, ligger i stor utsträckning nära kusterna eller
kring tätbefolkade områden. Kostnadsfördelningen mellan produkter,
transport och andra kostnadsställen varierar beroende på typ av slutpro-
dukt. Eftersom transportkostnaden kan ses som en multipel av trans-
portavståndet kan detta vara en avgörande faktor för om en skogsråvara
från en viss region är konkurrenskraftig i en annan region eller inte. Sam-
mantaget innebär detta att det kan uppstå regionala obalanser i fördel-
ningen av skogbestånd, industri och värmeanläggningar.

8.4.3. Internationell handel
I samband med att fler länder i Europa börjar anpassa sina energisystem
för att exempelvis nå sina uppsatta mål för förnybar energi kan konkur-
rensen om den svenska skogsråvaran komma att öka på grund av bättre
exportmöjligheter. Mansikkasalo (2009) visar att om direktivet om för-
nybar energi (2009/28/EC) genomförs i sin helhet kommer Sverige, som
figur 8.4 visar, att öka sin nettoexport av industriella biprodukter till övri-
ga Europa med ca 29 procent. Vidare går Sverige från att vara en liten
nettoimportör till att bli en betydande nettoexportör av avverkningsres-
ter. Finland uppvisar liknande mönster, men kommer att minska sin net-
toexport av biprodukter om direktivet genomförs. Frankrike och Tysk-
land blir de största nettoimportörerna av både industriella biprodukter
och avverkningsrester. Totalt kommer handelsvolymerna för avverk-
ningsrester och industriella biprodukter i Europa att öka med 110 respek-
tive 61 procent. Resultaten pekar också på att marknaderna för rundvirke
inte påverkas nämnvärt. Mansikkasalos (2009) resultat indikerar således
att implementeringen av EU:s direktiv om förnybar energi kommer att
innebär en ökad konkurrens om den svenska skogsråvaran.

Den internationella konkurrenssituationen för skogssektorns slut-
produkter är väl så viktig som priserna på skogsråvaran. Det betyder
att skogsindustrins betalningsförmåga för skogsråvara är en viktig fak-
tor för den framtida konkurrenssituationen. Skogsindustrierna pekar
på internationella marknader för sina slutprodukter (massa, papper och
sågande träprodukter) medan råvarorna införskaffas på nationella
marknader. Att bedöma skogsindustrins betalningsvilja för skogsråvara
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är svårt och kan få stora effekter för konkurrenssituationen. Under för-
utsättning att de internationella priserna på skogsindustrins slutpro-
dukter ligger konstant eller minskar, samtidigt som de inhemska råva-
rupriserna stiger, som en följd av den förda energi- och klimatpolitiken
i Sverige, kommer skogsindustrin att få det svårare att klara sin råvaru-
försörjning. 
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figur 8.4. Modellresultat av nettoexport för industriella biprodukter och
avverkningsrester vid fullt implementerande av mål om 20 procent förnybar
energi i Europa. 1 000 mefub.

Källa: Mansikkasalo (2009).
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Å andra sidan, om de internationella priserna på skogsindustrins slut-
produkter ökar, kommer också skogsindustrins betalningsvilja att stiga.
Elforsk (2009a–d) visar att om skogsindustriernas betalningsvilja inte
ökar, kan en hårdare konkurrens leda till minskad användning av skogs-
råvara i massa- och pappersindustrin samt sågverken, med nästan 50
respektive 20 procent. Detta innebär en dramatisk omstrukturering av
den svenska skogsindustrin. Ökar däremot skogsindustrins betalnings-
vilja med 15 procent, kommer massa- och pappersindustrin att kunna
öka sin användning av skogsråvara med ca 5 procent, samtidigt som
konkurrensen intensifieras betydligt. Enligt Elforsks (2009a–d) resultat
beror skogssektorns fortlevnad i mycket stor utsträckning således mer
på den internationella prisutvecklingen för deras huvudprodukter än
på en styrmedelsdriven ökning av energisektorns efterfrågan på bio-
bränsle. Det är därmed viktigt att påpeka att höga priser på skogsråvara
inte behöver vara en nackdel för svensk skogsindustri. Det centrala är
vad som händer med prisnivån i förhållande till konkurrentländerna
och hur priset på skogsindustrins slutprodukter utvecklar sig.

Konkurrensen om svensk skogsråvara kan öka påtagligt om det i
framtiden blir en omfattande svensk export av skogsråvara. Det förut-
sätter dock att priserna på biomassa internationellt sett är högre än i
Sverige, det vill säga utnyttjande av svensk skogsråvara kräver en betal-
ningsförmåga som motiverar export. Det förutsätter också att de möj-
liga underskotten i vårt närområde inte främst täcks genom billigare
import från andra regioner (exempelvis Nord- och Sydamerika). En av
de faktorer som påverkar skogsindustrins förutsättningar att klara hår-
dare konkurrens om skogsråvaran är således dess betalningsförmåga.
Trots att skogsindustrins betalningsförmåga totalt sett ökat under sena-
re år, ligger stora delar av industrin mycket nära den prisnivå på virke
som innebär att industrins vinstmarginal är mycket låg eller nära noll.

En långsiktig hållbar ökning av uttaget av skogsråvara krävs för att
möta den stigande efterfrågan och på så sätt undvika negativa konse-
kvenser på skogsindustrins internationella konkurrenskraft. För att göra
detta möjligt krävs att skogsbruket ökar sina investeringar. Detta kan
leda till fler målkonflikter och det är viktigt att myndigheterna och
skogsbruket tillsammans med andra intressenter gemensamt verkar för
att de båda skogspolitiska målen nås.
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8.4.4. Styrmedel
På nationell nivå har Sverige som ambition att gå före andra länder när
det gäller restriktioner och införandet av styrmedel för att begränsa
exempelvis utsläpp av koldioxid. Detta har fått som konsekvens att den
svenska konkurrensen mellan skogsindustrierna och energisektorn om
skogsråvara är intensivare jämfört med andra länder – och därmed
påverkas den svenska skogsindustrins internationella konkurrenskraft
negativt. Den traditionella skogsindustrin har fortsatt stort behov av
en jämn tillgång på högkvalitativ skogsråvara till internationellt kon-
kurrenskraftiga priser. Denna problematik är viktig att beakta vid
utformningen av styrmedel i energi- och klimatpolitiken samt inom
den nationella skogspolitiken.

En viktig observation är att de styrmedel som i dag existerar och som
påverkar allokeringen av skogsråvara i huvudsak är riktade mot stimu-
lans av efterfrågan från energi- och transportsektorerna. Enligt Elforsk
(2009a–d) kommer energisystemets utveckling inom ramen för fram-
tida styrmedel att öka energisektorns betalningsförmåga i ytterligare
5–10 år. Oron för hårdare konkurrens om skogsråvaran kan därmed ses
som en direkt konsekvens av dessa styrmedel. Det är därför viktigt att
ambitionen om ökad användning av förnyelsebar energi i Sverige och
Europa kombineras med väl avvägda styrmedel för att även stimulera
ett större utbud av skogsråvara.

En annan viktigt aspekt inom ramen för styrmedel är hur föränd-
ringar i priserna på fossila bränslen och utsläppsrätter påverkar efter-
frågan av skogsråvaran. Höga priser innebär att relativpriset mellan fos-
sila bränslen och biobränslen förändras, så att biobränslen blir relativt
billigare. Därmed kommer efterfrågan på biobränslen att stiga. Vidare
innebär högre kol- och utsläppspriser, som till stor del bestäms inter-
nationellt, att det blir mer lönsamt att öka exporten av skogsråvara till
andra länder. För svensk skogsindustri är det viktigt, utifrån ett inter-
nationellt konkurrensperspektiv, att en svenska prisökning av skogsrå-
varan inte sker snabbare och blir högre jämfört med andra länder. Om
så är fallet kommer skogsindustrin att gemensamt möta högre råmate-
rialkostnader, vilket innebär att en större del av kostnadsökningen kan
överföras till konsumenternas slutprodukter. Men om det sker en ojämn
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kostnadsökning i länder med en betydande skogsförädlingsindustri,
finns det risk för att länder med en mindre ambitiös klimat- och ener-
gipolitik skapar sig konkurrensfördelar genom en lägre styrmedelsdri-
ven prisutveckling på skogsråvara.

Stigande efterfrågan på skogsråvara har en prishöjande effekt. Men
samtidigt kommer, på lite längre sikt, ett högre pris att stimulera en
högre avverknings- och investeringstakt inom skogsbruket, inom ramen
för vad som är långsiktigt hållbart. Det innebär en högre virkesproduk-
tion och därmed även större kvantiteter avverkningsrester, som kan
utnyttjas för energiutvinning. I hur hög grad detta kan ske beror bland
annat på andra naturvärden och miljömål. I remissvaren till proposi-
tionen En skogspolitik i takt med tiden (Prop. 2007/08:108) betonas att det
är viktigt att den svenska modellen med produktion och miljö i balans
kvarstår, och att en ökad skogsproduktion och ett ökat uttag av biomas-
sa för energiändamål sker inom ramen för skogspolitikens jämställda
mål. Hänsyn ska tas till den biologiska mångfalden och till att negativa
miljöeffekter som näringsläckage och övergödning ska minimeras. Vär-
det av ett produktionsmål för en verksamhet som ska baseras på mark-
nadsmekanismerna kan dock ifrågasättas. Hur ska styrningen ske i de
fall där målen riskerar att inte uppnås?

8.4.5. Teknisk utveckling
Teknisk utveckling är ofta sammankopplad med kostnadsreduktioner
och kan i viss mån stimuleras med olika styrmedel. Inom skogsbruket
innebär en kostnadsreduktion att utbudet förskjuts nedåt, och därmed
att samma mängd skogsråvara kan bjudas ut till ett lägre pris. Det kan
ske genom förbättringar av bland annat skördetekniken eller något
annat framsteg som innebär att utbjuden kvantitet kan fortsätta att öka
för att möta en stigande efterfrågan, utan att priserna skjuter i höjden.
Men för att kunna bedöma om detta blir verklighet måste också den
eventuella tekniska utvecklingen på efterfrågesidan beaktas. Exempelvis
kan sågverken antas ha ett incitament att öka sitt sågutbyte, varför utbu-
det av sågverksflis och spån kan komma att minska och få en prishöjande
effekt. Det är därmed den relativa tekniska utvecklingen som avgör
huruvida det kommer att uppstå en prishöjande eller -sänkande effekt.
Genom att enbart beakta kostnadsreduceringar som främjar utbudet
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av skogsråvara och bortse från sådana som kan begränsa dess potential,
finns det risker för att den framtida ekonomiska potentialen för skogs-
råvara överskattas.

8.5. Avslutande kommentar

Detta kapitel analyserar befintliga eller planerade policybeslut och styr-
medel och hur de påverkar konkurrensen om skogsråvaran. De styrmedel
som implementerats eller är på väg att implementeras, inom ramen för
energi- och klimatpolitiken, har ökat efterfrågan och därmed betalnings-
viljan på skogsråvara. Elcertifikatsystemet och handeln med utsläpps-
rätter är styrmedel som ligger policymässigt relativt långt från skogen,
men som ändå påverkar användningen av skogsråvaran och därmed även
konkurrenssituationen. Dessa konsekvenser är viktiga att inkludera i de
konsekvensanalyser som föregår införandet av olika styrmedel.

Från ett europeiskt perspektiv kommer implementeringen av EU:s
direktiv om förnybar energi att öka inhemska betalningsviljor för ett
flertal kategorier skogsråvara och resultera i förändrade handelsmönster
samt en intensifierad konkurrens.
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9. Bioraffinaderier och framtidens 
konkurrens om skogsråvaran

9.1. Introduktion

De klimat- och energipolitiska styrmedel som implementeras nu och i
framtiden kan få viktiga konsekvenser för utnyttjandet av råvaror i den
svenska ekonomin. Förändrade relativpriser påverkar en rad olika indu-
strier och användningsområden och kan till och med leda till mer eller
mindre omfattande strukturella förändringar i samhällets utnyttjande
av olika råvaror och bränslen. I detta kapitel riktar vi uppmärksamheten
mot en potentiellt viktig framtida förändring i samhällets sätt att utnytt-
ja skogsråvaran, nämligen utvecklingen av skogsbaserade så kallade bio-
raffinaderier. 

Ett bioraffinaderi kan liknas vid ett oljeraffinaderi i den meningen
att en och samma råvara konverteras till en rad olika produkter utöver
massa och papper, till exempel kemikalier, transportbränslen och djur-
foder. I detta kapitel uppmärksammar vi möjligheten att konvertera exi-
sterande sulfatbruk till bioraffinaderier, där skogsråvaran således utgör
en nyckelresurs.wy En viktig fördel för integrerade skogsbaserade bio-
raffinaderier är att de kan utnyttja den infrastruktur som finns upp-
byggd kring existerande kemiska massabruk och samtidigt bidra till ett
mer effektivt utnyttjande av skogsråvarans olika komponenter för att
producera nya biobaserade produkter. Många av de massabruk som
finns i dag producerar redan nu en rad olika biprodukter såsom värme
och el, men den tekniska utvecklingen kan göra det möjligt att på ett
väsentligt sätt vidga denna produktbas, inte minst då det gäller olika
typer av energibärare och kemikalier. 

Detta kapitel syftar till att diskutera några möjliga konsekvenser av
denna utveckling för skogsråvarumarknadernas funktionssätt samt för
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26. Bioraffinaderier kan vara baserade på råvaror från såväl jordbruket (se till exempel
Audsley och Annetts, 2003) som skogsråvara (se till exempel Van Heiningen, 2006).
Vårt fokus här ligger dock på den senare applikationen. 
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konkurrensen om skogsråvaran. Analysen är generell och involverar
inga uttömmande empiriska studier men pekar ut några viktiga områ-
den där fördjupade analyser är nödvändiga. Forskningen om bioraffi-
naderier domineras av ingenjörer och naturvetare (Van Heiningen,
2006), och det är därför meningsfullt att uppmärksamma några viktiga
ekonomiska drivkrafter och policyeffekter som kan ligga till grund för
mer detaljerade samhällsvetenskapliga forskningsstudier om framtidens
industriella utnyttjande av skogsråvaran. 

9.2. Bioraffinaderier och 
nya produkter från skogsråvaran

Det huvudsakliga syftet med att konvertera ett existerande kemiskt mas-
sabruk till ett integrerat bioraffinaderi är att skapa ett större ekonomiskt
värde utifrån den råvara som skogen erbjuder. Trädråvaran består av
cellulosa (40–45 procent), hemicellulosa (25–30 procent) och lignin
(20–30 procent), men en betydande del av råvaran utnyttjas inte i mas-
sabruket. Vid kemisk massaframställning resulterar ca 20–30 procent
av trädråvarans vikt (främst lignin och hemicellulosa) i så kallade retur-
lutar (Van Heiningen, 2006). 

Figur 9.1 illustrerar ett potentiellt flöde av skogsråvara i ett integre-
rat bioraffinaderi samt de olika produkter som kan genereras där. De
nya flödena kan delas in i två huvudgrupper och båda kan spela en vik-
tig roll för framställning av nya biobaserade produkter (Closset med
flera, 2005). Den första av dessa innebär att skogråvaran utnyttjas innan
den når massbruket, och då kan hemicellulosan utvinnas från till exem-
pel avverkningsrester eller massaved. En viktig utmaning i detta skede
är att bibehålla en låg ligninhalt i den utvunna hemicellulosan samt
säkerställa att den massaved som sedan används i massabruket är av
hög kvalitet. 

Hemicellulosan kan konverteras till enkla sockerarter genom hydro-
lys, vilka i sin tur kan utnyttjas för att producera till exempel etanol via
en fermenteringsprocess. Andra – potentiellt mer värdefulla – produkter
kan dock också framställas, såsom papperskemikalier, barriärmaterial
och hydrogeler (Backlund och Axegård, 2006). Ett intressant använd-
ningsområde är till exempel som syrebarriär – en miljövänlig ersättning
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till aluminium – i dryckesförpackningar av papper. Hydrogeler är mate-
rial som används frekvent inom sjukvård och läkemedel. 

I dag bedrivs omfattande forskning om hur olika processer kan använ-
das för att utnyttja hemicellulosan på ett effektivt sätt. Antalet kemikalier
och polymerer som kan produceras i ett integrerat bioraffinaderi är
potentiellt väldigt högt, men i framtiden är det sannolikt att mest upp-
märksamhet kommer att ägnas åt så kallade plattformskemikalier (Wer-
py och Petersen, 2004). Dessa kan användas som grundpelare för vidare
konvertering till en rad andra kemikalier. Ett exempel är bärnstenssyra,
som har betydande användningsområden i till exempel industrier som
producerar läkemedel, lösningsmedel, livsmedel och nedbrytbara plaster
(Zeikus med flera, 1999). Bärnstenssyra tillverkas, mycket förenklat, av
biomassa och koldioxid som jäses samman i en fermenteringsprocess. 

Det andra viktiga råvaruflödet i ett bioraffinaderi är det som uppstår
efter sulfatprocessen för kemisk pappersmassa. Den viktigaste restpro-
dukten, svartlut, bränns normalt i massabrukets sodapanna där pro-
cesskemikalier och värmeenergi kan tas tillvara. Men det går också att
utnyttja kemiska processer och förgasning för att producera så kallad
syntesgas, som i sin tur kan användas för att generera en rad olika pro-
dukter. En viktig utveckling är förgasning av svartluten där syntesgasen,
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figur 9.1. Råvaruflöden och slutprodukter i ett skogsbaserat bioraffinaderi.

Källor: Axegård (2005) samt Backlund och Axegård (2006).
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som bildas i processen, kan användas för att till exempel producera
dimetyleter (DME) som används i dieselmotorer. Det går också att pro-
ducera syntetisk diesel. 

Svartlutsförgasning testas i dag i stor skala i en försöksanläggning
vid Kappa Kraftliner i Piteå. Ett annat angreppssätt är att till exempel
utvinna lignin ur svartluten och även detta kan användas för att gene-
rera biobränsle. Men forskningen visar också på möjligheter att använda
lignin för att producera kolfiber, ett lätt men mycket starkt material
som bland annat används i rymdteknologi och för att producera ten-
nisrackets. Det går också – åtminstone på laboratoriestadiet – att bryta
ner ligninpolymeren till så kallade fenoler, vilka utgör råmaterial för
produktion av till exempel cd-skivor och plywood. 

Det krävs mycket forskning innan många av dessa nya applikationer
är kommersiellt gångbara, men i ljuset av en framtida mer stringent kli-
matpolitik bör det ekonomiska intresset vara stort för att utveckla och
förfina de nödvändiga processerna. Från massaindustrins perspektiv
erbjuder också bioraffinaderikonceptet en möjlighet att stärka indu-
strins konkurrenskraft, samtidigt som den i hög grad kan dra nytta av
existerande anläggningar och infrastruktur.

9.3. Ekonomiska konsekvenser 
av skogsbaserade bioraffinaderier

I detta avsnitt analyserar vi några viktiga ekonomiska aspekter av den
ovan beskrivna utvecklingen, och vi uppmärksammar speciellt tre frå-
gor. Den första frågan rör det faktum att ett typiskt bioraffinaderi kom-
mer att producera en rad olika produkter, och utbudet av dessa kommer
i sin tur att vara beroende av den ekonomiska betydelse de kan få för
anläggningen som helhet. Den framtida råvarukonkurrensen utgör den
andra viktiga frågan som förtjänar en grundlig diskussion. Den tredje
och sista frågan rör potentialen för viktiga förändringar i det sätt på vil-
ket skogsindustrin lokaliseras och organiseras. 

9.3.1. Utbudet av skogsbaserade produkter
I de fall då två eller fler produkter produceras i en och samma anlägg-
ning är det meningsfullt att skilja på tre olika produktkategorier: huvud-
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produkter, gemensamma produkter och biprodukter. En huvudprodukt
är en produkt som – per definition – är så viktig att den ensam avgör
lönsamheten för anläggningen. Om två eller fler produkter måste säljas
för att bibehålla lönsamheten kommer båda dessa att påverka produk-
tionsbesluten, och då definieras dessa som gemensamma produkter (co-
products). En biprodukt produceras vid sidan om en huvudprodukt (eller
två eller fler gemensamma produkter), men priset på en biprodukt kom-
mer inte att påverka produktionsbesluten i anläggningen (Tilton, 1992).
Distinktionen mellan dessa tre produktkategorier är viktig för att förstå
utbudet av olika biobaserade produkter från ett framtida bioraffinaderi. 

Figur 9.2 illustrerar skillnaden i utbudskurvornas utseende för
huvud- respektive biprodukter. Vi skiljer här på det kortsiktiga utbudet,
det vill säga utbudet av en produkt givet en viss kapacitetsbegränsning,
och långsiktigt utbud. På lång sikt kan nya anläggningar byggas, och
utbudet begränsas främst av skogens förmåga att förse industrin med
råvara. Figur 9.2 visar att den kortsiktiga utbudskurvan ligger under
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figur 9.2. Utbudskurvor för en huvudprodukt och en biprodukt på en kon-
kurrensutsatt marknad.

Källor: Baserad på Tilton (1992) samt Söderholm och Lundmark (2009). 
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den långsiktiga – fram till dess att kapaciteten begränsar utbudet. Detta
beror på att företag på kort sikt kan fortsätta produktionen även om
priset endast är tillräckligt högt för att täcka de rörliga kostnaderna
(men inte företagets totala kostnader). 

Det är av vikt att uppmärksamma två skillnader mellan utbudsför-
hållandena för huvud- respektive biprodukter. Den första skillnaden är
att utbudet av en biprodukt är begränsad av produktionsnivån på
huvudprodukten, utbudet av svartlut kommer exempelvis att vara givet
av den totala produktionen av kemisk massa och detta begränsar också
den mängd biobaserade produkter som kan produceras med svartlut
som bas. Den tekniska utvecklingen kan innebära en ökning i den
mängd biprodukter som kan utvinnas från en viss kvantitet av huvud-
produkten; i så fall skiftar begränsningen för biprodukten åt höger i
figur 9.2. En annan viktig skillnad mellan huvud- och biprodukter är
att till skillnad från utbudet av en huvudprodukt kommer endast de
kostnader som är specifika för biprodukten att påverka den senares
utbud. Alla gemensamma kostnader bärs fullt ut av huvudprodukten.
Detta innebär – i figur 9.2 – att utbudskurvorna för biprodukter normalt
är placerad under motsvarande kurvor för huvudprodukten. Gemen-
samma produkter representerar väsentligen ett mellanting mellan
huvud- och biprodukter. Priset på en gemensam produkt kommer att
påverka produktionsbesluten i ett bioraffinaderi, och detta pris måste
(på lång sikt) täcka produktens specifika kostnader plus en del av (men
inte hela) den gemensamma kostnaden. 

Dessa egenskaper kan ha viktiga konsekvenser för ett bioraffinaderis
ekonomi. Biprodukter är exempelvis förhållandevis billiga att bjuda ut
på marknaden, men på grund av den restriktion som huvudprodukten
representerar kan priset på en biprodukt stiga kraftigt om efterfrågan
på de slutprodukter som använder biprodukten som råvara ökar. Detta
kan vara bekymmersamt för existerande och framtida konsumenter av
dessa produkter; så länge som produktionen av huvudprodukten är kon-
stant går det inte att förvänta sig någon anpassning i utbudet av denna
produkt även om de framtida priserna förväntas bli mycket höga. Det
bör samtidigt noteras att den tekniska utvecklingen potentiellt kan för-
ändra denna »flaskhals« i marknaden. Mensink med flera (2007, s. 5)
noterar till exempel:
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Nya framväxande teknologier i bioraffinaderiindustrin, svartluts-
förgasning och ligninproduktion av svartlut etc., kan skapa nya
eller ytterligare mervärden av fiberkällan. De kan även förbättra
lönsamheten för företag och bidra till att möta policymålsätt -
ningar.

Detta citat implicerar att de produkter som i dag är att betrakta som
biprodukter på sikt kan komma att bli gemensamma produkter efter-
som deras betydelse för anläggningens ekonomi ökat. En sådan föränd-
ring innebär att produkten kommer att bära en del av de gemensamma
produktionskostnaderna, och den kan således inte bjudas ut lika billigt
längre. 

På samma gång kommer utbudet av produkten inte att vara begrän-
sat av en huvudproduktsrestriktion, och utbudet blir på så sätt mer pris-
känsligt. Prisutvecklingen för gemensamma produkter kan med andra
ord vara mindre volatil än vad som ofta är fallet för biprodukter. I fallet
med gemensamma produkter uppstår också intressanta interaktioner
med marknaderna för de andra gemensamma produkterna. En prisök-
ning för en gemensam produkt (till exempel pappersmassa) skiftar
utbudskurvan för den andra gemensamma produkten (till exempel
transportbränsle) neråt, vilket innebär ett större utbud av den senare
vid existerande prisnivåer. 

Vi har ovan noterat att för såväl biprodukter som gemensamma pro-
dukter gäller att förändringar i dessas priser endast medför måttliga
effekter på utbudet, men detta utesluter inte att samma produkter kan
vara väsentliga för kunderna. Detta gäller speciellt om företagen inte
lätt kan substituera mellan olika insatsvaror. Det finns här en tydlig
parallell till de problem som mött träskiveindustrin i Sverige under de
senaste 10 åren; denna industris inköp av spån, en biprodukt från såg-
verken, har blivit väsentligt dyrare i takt med energisektorns ökade
efterfrågan på samma råvara. Eftersom spånet är en biprodukt har de
högre priserna inte medfört några anpassningar i utbudet av spån; pri-
serna har förblivit höga och träskiveindustrin har upplevt svårigheter
att substituera till andra råvaror. Många träskivefabrikanter har också
lagt ned verksamheten under de senaste 5–10 åren. 
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9.3.2. Den framtida konkurrensen om skogsråvaran
Det bör framstå som uppenbart att utvecklingen av framtida bioraffi-
naderier kan medföra en mer intensiv – och delvis förändrad – konkur-
rens om skogsråvaran. I kapitel 3 redogjordes för de teoretiska princi-
perna för råvarukonkurrens, och vi nöjer oss här med att kort rekapitu-
lera två viktiga villkor för att skogsråvaran ska kunna vara ekonomiskt
gångbar för att producera och sälja en ny produkt (Sedjo, 1997). 

För det första krävs att priset på råvaran är tillräckligt lågt för att
säkerställa att exempelvis fossilbaserad produktion inte blir mer kon-
kurrenskraftig. För att hemicellulosa ska kunna spela en viktig roll på
marknaden för hydrogeler krävs till exempel att producenterna av dessa
finner det lönsamt att använda de biobaserade materialen. Inom kemi-
kalieindustrin finns stora möjligheter att på sikt ersätta fossilbaserade
produkter med sådana som bygger på biomassa från antingen skogs-
eller jordbruk (se till exempel Dale 2003). 

Det andra villkoret för lönsam biomassabaserad produktion är att
skogsägarna får en högre ekonomisk avkastning av att leverera biomas-
san till den nya produktionen, jämfört med motsvarande avkastning vid
leverans till de traditionella produktionsanläggningarna. Sammanfatt-
ningsvis innebär ovanstående att skogsråvarans pris måste vara tillräck-
ligt lågt för att kunna konkurrera med andra råvaror och bränslen men
samtidigt tillräckligt högt för att inte exempelvis den traditionella skogs-
industrin ska bjuda iväg biomassan från de nya användningsområdena. 

Debatten kring utnyttjandet av skogsråvaran har normalt centrerats
kring konflikten mellan nya (till exempel transportbränsle) och tradi-
tionella användningsområden (till exempel pappers- och massaproduk-
tion). Det kan dock också i framtiden uppstå intressanta konkurrenssi-
tuationer mellan de nya användningsområdena. Ett exempel är kopplat
till det faktum att kraftvärmesektorn i Sverige till viss del kan bjuda
över massaindustrin i konkurrensen om massaved (se till exempel
Sköldberg och Rydén, 2006). Detta medför dock samtidigt att utbudet
av svartlut från massaprocessen reduceras, vilket i sin tur begränsar
potentialen för framtida produktion av till exempel etanol eller DME
(Söderholm och Lundmark, 2009). Brännlund med flera (2004) visar i
sin tur att massaindustrin kan konkurrera om delar av virkesutbudet
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med sågverksindustrin och detta för bland annat med sig ett reducerat
utbud av spån från sågverken. I det senare fallet skapas med andra ord
en ökad potential för exempelvis ökad svartlutsförgasning, men till kost-
naden av en mindre lättgänglig råvara för förbränning i den stationära
energisektorn. 

Ovanstående exempel visar på betydelsen av en ökad förståelse för
de viktigaste ekonomiska sambanden mellan skogsindustrin och övriga
sektorer i samhället. De illustrerar också att det lätt kan uppstå konflik-
ter mellan olika politiska mål. Politikernas försök att främja användan-
det av skogsråvara i en sektor av ekonomin kan leda till att möjlighe-
terna för att öka användningen i en annan sektor reduceras. Cowie och
Gardner (2007) visar också att klimatfördelarna av olika bioenergipro-
jekt kan försämras av råvarukonkurrensen, till exempel om ett projekt
tränger undan användningen av biomassa i en sektor, som då väljer att
byta till en fossilbaserad råvara. 

Dessa och andra interaktioner mellan olika råvarukonsumerande sek-
torer väcker också frågor om ändamålsenligheten i olika typer av kli-
mat- och energipolitiska styrmedel. Ett problem som kan uppstå är till
exempel då det pris som ekonomins aktörer möter för koldioxidutsläpp
skiljer sig åt mellan olika sektorer som i grunden är beroende av samma
råvara (till exempel sektorer som ingår respektive inte ingår i EU ETS).
I den sektor som betalar högst koldioxidpris kommer incitamenten att
gå över till biobaserade produkter att vara högst, men det finns inget
som säkerställer att dessa sektorer också är de som på sikt utnyttjar
skogsråvaran mest effektivt. 

En annan viktig policyfråga gäller valet mellan teknikspecifika (till
exempel subventioner) och teknikneutrala styrmedel (till exempel
utsläppshandel eller skatter). I kapitlen 10–11 diskuteras denna fråga
mer i detalj, och ett viktigt huvudbudskap är att så långt som möjligt
undvika teknikspecifika styrmedel och i stället fokusera politiken på
åtgärder som underlättar för marknadens aktörer att göra effektiva val
(till exempel via skatter och effektiviseringar av regelsystem). 

9.3.3. Organisatoriska och strukturella förändringar 
Vi pekade ovan på att ett förändrat utnyttjande av den svenska skogs-
råvaran också kan innebära viktiga förändringar i det sätt på vilket mas-
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saindustrin organiseras. Det är samtidigt svårt att sia exakt om hur fram-
tiden kommer att se ut i detta avseende och detta avsnitt blir därför
ganska spekulativt. Ett scenario är att vissa konsumenter av de bioba-
serade produkterna tar ett ägaransvar i produktionen av de aktuella
råvarorna, bland annat i syfte att minska riskerna för tillförsel samt för
påverkan av produktionsbesluten.wu Det går också att se framför sig en
utveckling där privata FoU-insatser potentiellt riktas mer mot direkt
användning av skogsråvaran (massaveden) snarare än mot ökad använd-
ning av massaindustrins restprodukter. Detta skulle minska beroendet
av biprodukter och på så sätt reducera den ekonomiska osäkerheten om
framtida råvarutillförsel. 

Det mesta tyder i dag på att den existerande pappers- och massain-
dustrin även i framtiden kommer att utgöra basen för skogsbaserade
bioraffinaderier (Mensink med flera, 2007; Closset med flera, 2005).
Ett troligt utfall är att olika massabruk fokuserar verksamheten på ett
fåtal biprodukter eller gemensamma produkter. I vilket fall som helst
ställer även detta krav på samarbeten med nya aktörer och industrier.
Så här långt bygger erfarenheterna av nya biobaserade produkter på
relativt små pilotanläggningar (Van Heiningen, 2006), men kommersi-
ell produktion kommer att kräva storskalig produktion. Framtidens bio-
raffinaderier kommer sannolikt att kännetecknas av betydande skaleko-
nomi, och detta utesluter i regel små anläggningar långt bort från exi-
sterande massabruk. Visserligen kan några av de inledande förädlings-
stegen lokaliseras nära råvaran för att undvika långtgående transporter,
men detta är också frågor som manar till mer forskning. 

9.4. Avslutande kommentar

Som diskuteras i nästkommande kapitel finns det ingen för alla tider
given användning av skogsråvaran, utan förutsättningarna för ett effek-
tivt utnyttjande förändras i takt med bland annat teknisk utveckling
och förändrade preferenser. Den möjliga framtida utveckling som
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27. Ett exempel på detta finns inom den europeiska elkraftsektorn. Under 1990-talet
ökade användningen av naturgas för elproduktionsändamål betydligt, och detta ledde
bland annat till att en del elproducenter tog ett ägaransvar i produktionen av naturgas
men också till att de traditionella gasproducenterna investerade i elproduktion. 
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beskrivits i detta kapitel kan medföra betydande konsekvenser för råva-
rumarknadernas funktionssätt samt väcka nya frågor om effektiviteten
i olika politiska styrmedel. För att förbättra förståelsen av dessa effekter
krävs ny forskning, som på ett konsistent sätt kan modellera och analy-
sera viktiga interaktioner mellan existerande och nya skogsprodukt-
marknader och samtidigt belysa effekterna av olika typer av styrmedel.
Oavsett vilka användningsområden som kommer att dominera i fram-
tiden är det sannolikt att nya viktiga målkonflikter kring skogsråvaran
uppstår, inte minst då vissa produkter kommer att vara så kallade bipro-
dukter, med en förhållandevis låg priskänslighet på utbudssidan. Det
är först när vi på ett fullödigt sätt förstår de nya sambanden mellan olika
sektorer, samt förekomsten av eventuella målkonflikter, som vi kan han-
tera dessa på ett effektivt sätt. 

160

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.21  Sida 160



10. Vad innebär ett samhällsekonomiskt 
effektivt utnyttjande av skogen?

10.1. Introduktion

Vi har i tidigare kapitel pekat på att det mer intensiva utnyttjandet av
skogen leder till en rad intresse- och målkonflikter, och våra analyser
har bland annat visat att den svenska klimat- och energipolitiken på ett
väsentligt sätt bidrar till att öka konkurrensen om skogsråvaran och om
skogen som resurs i allmänhet. Skogens sociala värden och den politik
som knyter an till exempelvis målen om levande skogar och biologisk
mångfald (såsom reservatavsättningar) spelar också en viktig roll. Detta
kapitel syftar till att: (a) diskutera vad som menas med ett samhällseko-
nomiskt effektivt utnyttjande av skogen och (b) identifiera några åtgär-
der som skulle kunna bidra till en mer effektiv användning av svensk
skog. 

Detta syfte motiveras inte minst av att det i dag tycks råda delade
meningar om huruvida det nuvarande utnyttjandet av skogen är sam-
hällsekonomiskt motiverat eller inte. Vissa menar att energipolitiken
rubbar konkurrensen om skogsråvaran och betonar till exempel att Sve-
rige kommer att förlora betydande exportinkomster och arbetstillfällen
om exempelvis massaveden eldas i stället för att användas för produk-
tion av pappersmassa. Från förespråkare för bioenergin hörs i stället
ofta krav på en mer ambitiös klimat- och energipolitik som ytterligare
främjar en energiproduktion baserad på biobränslen. Detta kapitel
erbjuder en möjlighet att på ett systematiskt sätt syna giltigheten i dessa
(och andra) vanligt förekommande argument. 

En viktig utgångspunkt för analysen är att det inte finns någon för-
utbestämd effektiv användning av skogens resurser och nyttigheter.
Detta beror på att en rad av de faktorer som påverkar det ekonomiska
värdet av skogen förändras över tiden, i takt med till exempel teknisk
utveckling, förändrade konsumentpreferenser, nya politiska målsätt-
ningar etc. (se också kapitel 3). En stor del av den information som
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behövs för att säkerställa ett effektivt utnyttjande (priser, produktions-
kostnader etc.) finns redan hos de privata aktörer (skogsbolag, fjärrvär-
meverk etc.) som genom sina beslut påverkar hur skogen utnyttjas, men
det finns en rad situationer där marknadens aktörer inte kan förväntas
ta hänsyn till alla effekter som påverkar samhällsekonomin som helhet.
I det senare fallet kan det därför vara motiverat att införa olika typer av
politiska styrmedel för att öka effektiviteten på de inblandade markna-
derna. 

Detta innebär sammantaget att vår analys i detta kapitel inte syftar
till att peka ut den mix av skoglig användning som i dag är optimal ur
samhällsekonomisk synpunkt; snarare riktas uppmärksamheten på att
identifiera marknadsförhållanden som på olika sätt snedvrider de inci-
tament som i dag möter till exempel skogs- och energisektorns aktörer.
Sådana marknadsförhållanden kan i sin tur vara ett resultat av såväl
genuina så kallade marknadsmisslyckanden som förekomsten av olika
ineffektiva styrmedel och/eller regleringar. Resterande delar av detta
kapitel diskuterar först i allmänna termer behovet av statlig styrning i
skogssektorn och avslutas sedan med ett antal exempel, där de rådande
marknadsförhållandena och styrmedlen riskerar att skapa viktiga sned-
vridningar i produktions- och investeringsbeslut. 

10.2. Marknadskonkurrens samt behovet – 
och icke-behovet – av politisk styrning

I en ekonomi där balansen mellan utbud och efterfrågan avgör vilka
varor som ska produceras och konsumeras samt hur dessa produceras,
kommer utfallet – givet att vissa viktiga villkor är uppfyllda – att vara
samhällsekonomiskt effektivt. Marknadskrafterna säkerställer att mar-
ginalkostnaden för producenterna motsvarar marginalnyttan hos kon-
sumenterna och utrymmet för hushållens konsumtion av nyttigheter
(varor och tjänster i en vid mening) maximeras. I en någorlunda väl
fungerande marknadsekonomi är därför konkurrens om en given råvara
inget problem i sig. Att priset på råvaran stiger för alla sektorer då efter-
frågan i en viss sektor ökar är snarare något önskvärt: prishöjningen
signalerar till konsumenterna att råvaran (i en ekonomisk mening) bli-
vit knappare och prishöjningen ger ett incitament till dessa att hushålla
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med användningen samt söka efter substitut. Det är precis detta mark-
nader finns till för, och det finns inga samhällsekonomiska motiv för
staten att i detta fall exempelvis subventionera någon specifik sektor
eller aktivt styra användningen av skogsråvaran mot vissa användnings-
områden. Marknadsmekanismerna säkerställer att råvaran kommer till
sin bästa användning, och det finns mycket litet som talar för att staten
skulle klara av denna uppgift på ett bättre sätt än den fria prisbildningen. 

Denna slutsats gäller givetvis också för andra produktionsfaktorer
och konsumtionsvaror. Om en viss person förbrukar mycket el och
efterfrågan på elvärme ökar på grund av höga fjärrvärmepriser, skulle
vi ha lite förståelse om denna person hävdade att staten skulle ge kom-
pensation för detta eller att vederbörande har en större rätt till elen än
de tillkomna konsumenterna. Vi borde också i dag vara tacksamma för
att den svenska staten inte hindrade industrins höga efterfrågan på
arbetskraft i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, trots att detta
ledde till att jordbruket inte kunde konkurrera om den nu mer välbe-
talda arbetskraften. 

Inom skogsektorn finns en rad exempel där staten med olika medel
försökt gripa in och ta över marknadens uppgift att allokera resurser
(se till exempel Hultkrantz och Wibe, 1991). Inte sällan har detta inne-
burit en diskriminering av skogens nya användningsområden, såsom
bioenergin. Ett exempel på detta är 1975 års energiproposition (Prop.
1975:30), som kom i efterdyningarna av den första oljekrisen. Innan
dess fanns i Sverige ingen uttalad energipolitik, men i och med att pro-
positionen antogs av riksdagen sköt staten kraftfullt fram sin position
i energisektorn. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen var dock
– den kraftiga oljeprisökningen till trots – förhållandevis försiktig i sina
uttalanden om bioenergins framtida värde och framställde skogsbaserad
biomassa som en knapp resurs som lämpar sig bäst för produktion av
pappersmassa och sågade trävaror. Hur makthavarna kom fram till den-
na slutsats framgår dock inte. 

Den svenska marknaden för skogsråvara blev dessutom reglerad
genom paragraf 136a i byggnadslagen (1975–1987), och sedan genom
lagen om träfiberråvara (1987–1993). Träfiberlagen byggde på föreställ-
ningen att det fanns ett stort underskott av träfiberråvara i landet och
lagens syfte var därför att via ett ransoneringssystem prioritera skogs-
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industrins behov av förädlingsbara råvaror under det att eventuella
överskott av fiberråvara skulle få användas för eldning och förbränning.
Hansing och Wibe (1992) visar dock att denna lagstiftning i stort endast
hade negativa effekter. Allt annat lika minskade lagstiftningen kapaci-
tetsökningen i den svenska massaindustrin, och till skillnad från utveck-
lingen i Finland (där inga motsvarande regleringar existerade) sjönk
den svenska massa- och pappersindustrins världsmarknadsandel efter
införandet av lagen. Träfiberlagen uppmuntrade också till ökad import
av träråvaror, trots att den lagstiftande myndighetens intentioner var
precis det motsatta. En betydande negativ effekt med regleringen var
också att den tenderade att favorisera användare med goda möjligheter
att påverka beslutsfattare, snarare än de användare som hade en hög
betalningsvilja för råvaran.

Det finns i princip inga argument som talar för att ett återinförande
av träfiberlagen eller någon annan liknande reglering skulle säkerställa
ett mer rationellt användande av den svenska skogsråvaran. Marknads-
mekanismerna ser till att resursen kommer till sin mest värdefulla
användning, och det utnyttjande som vid en viss tidpunkt är mest ratio-
nellt behöver inte vara det vid en senare tidpunkt. Då har kanske den
tekniska utvecklingen öppnat upp för nya och än mer lönsamma an -
vändningsområden. En statlig reglering snedvrider inte bara användan-
det utan även den tekniska utvecklingen. En reglering av användandet
signalerar till företag och användare att avkastningen på FoU-investe-
ringar är högst osäker, eller till och med obefintlig, inom vissa områden.
I de fall en ny teknik inom andra områden än de prioriterade trots allt
utvecklas kan ett bibehållande av regleringen innebära betydande sam-
hällsekonomiska kostnader.wi

Vissa debattörer hävdar att den ökande efterfrågan på skogsråvaror
från energisektorn tränger undan värdefull skogsexport och att Sveriges
nettoexport minskar som ett resultat – eftersom den energiimport som
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28. År 1975 införde EU ett direktiv som förhindrade nyinvesteringar i naturgasbaserad
elkraft; naturgasen ansågs vara en knapp resurs och den skulle sparas för »ädlare« syften
(såsom uppvärmning av bostäder). Den tekniska utvecklingen under mitten av 1980-
talet förde dock med sig att naturgasen blev ett mycket attraktivt bränsle för elproduk-
tion, och i dag är de billigaste nya kraftverken ofta naturgaseldade kombikraftverk. EU-
direktivet drogs tillbaka 1991. 
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undviks i och med ökad inhemsk bioenergiproduktion är liten i jämfö-
relse. Följaktligen, hävdas det, borde råvarukonkurrensen – och ytterst
energibeskattningen – begränsas. Detta resonemang finner dock mycket
litet stöd i den ekonomiska litteraturen. För det första är det svårt att
hävda att råvarukonkurrensen på sikt över huvud taget påverkar han-
delsnettot på grund av justeringar i växelkursen, men även om det vore
så innebär inte detta att problemen bör lösas via skattesystemet. Han-
delsbalansen är en makroekonomisk fråga som sköts bäst via växelkurs-
och penningpolitiken snarare än genom stöd till vissa »utpekade« sek-
torer. För det andra har hög export inget egenvärde, speciellt inte så länge
landets handelsnetto är i någorlunda balans (se också avsnitt 10.3.2). 

Det är sammantaget svårt att finna samhällsekonomiska argument
för att med hjälp av statlig styrning främja en specifik användning av
skogen framför andra. Klimat- och energipolitiken bör till exempel inte
försöka ersätta marknadernas grundläggande uppgift – att på ett effek-
tivt sätt allokera samhällets resurser – utan i stället fokusera på de värden
som inte är prissatta på någon marknad. Ekonomiska marknader ger
hushåll och företag incitament att hushålla endast med de varor och
tjänster som har ett positivt pris, och det finns en rad situationer där
marknaden misslyckas med att synliggöra alla samhällsekonomiska nyt-
tigheter och kostnader. 

En viktig kategori av marknadsmisslyckanden är så kallade externa
effekter, det vill säga bieffekter av en ekonomisk aktivitet som dels drab-
bar andra producenter och/eller konsumenter, dels inte är prissatt på
någon marknad. Utsläppen av växthusgaser är ett bra exempel på en
negativ extern effekt där politiska styrmedel behövs för att synliggöra
värdet av de skador som dessa utsläpp ger upphov till. Ett annan i sam-
manhanget viktig kategori av marknadsmisslyckanden är så kallade kol-
lektiva nyttigheter. Dessa kännetecknas av att de kan konsumeras av
alla, och denna egenskap innebär att incitamenten att producera kol-
lektiva nyttigheter i en effektiv omfattning blir för svaga. Skogen pro-
ducerar en rad olika kollektiva nyttigheter – såsom naturupplevelser –
samt genom sin roll som kolsänka (se kapitel 8). 

En viktig lärdom för utformningen av den politik som ska korrigera
marknadens funktionssätt är att denna så nära som möjligt bör angripa
det underliggande problemet, utan att diskriminera mellan olika åtgärds-
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strategier. De externa effekterna av koldioxidutsläpp hanteras bäst genom
att exempelvis via en enhetlig skatt eller utsläppshandel sätta ett pris på
koldioxidutsläppen, snarare än att rikta in politiken på till exempel fos-
silbränslen i allmänhet eller energiproduktionen. På så sätt åstadkoms en
kostnadseffektiv reduktion av utsläppen. Detta innebär också att det i de
flesta fall inte finns någon predestinerad roll för ett visst användnings-
område. Bioenergin bör därför i första hand ses som ett medel för att nå
klimat- och energipolitiska mål och inte som ett mål i sig. 

10.3. Skogen som medel för att uppnå politiska mål

I den svenska och internationella debatten lyfts en rad motiv till politisk
styrning av skogs- och energimarknaderna fram. Vi ska i detta avsnitt
närmare granska om – och i så fall i vilken utsträckning – dessa motiv
utgör exempel på marknadsmisslyckanden som uppmanar till politiska
åtgärder. Vi avgränsar oss till de motiv som rör utnyttjandet av skogsre-
sursen i Sverige. Det innebär att vi också tar hänsyn till att vissa miss-
lyckanden redan kan vara »internaliserade« som ett resultat av imple-
menterade politiska åtgärder samt internationella åtaganden och/eller
marknadsförhållanden. Diskussionen fokuserar dessutom på effektivi-
teten i uppfyllandet av existerande klimat- och energipolitiska mål, medan
politiska åtgärder för att hantera långsiktiga mål och utmaningar via till
exempel teknikutveckling och innovationer behandlas i kapitel 11. 

10.3.1. Skogens roll i klimatpolitiken
Skogen spelar överlag en central roll i den svenska klimatpolitiken men
det är viktigt att notera att de samhällsekonomiska motiven skiljer sig
åt beroende på användningsområde. Inte minst är det viktigt att notera
att koldioxidutsläppen från pappers- och massaindustrin samt el- och
värmesektorn i dag regleras av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS),
och inom ramen för detta system bestäms de totala utsläppen av det
totala antalet utsläppsrätter inom EU ETS. Detta innebär att om den
svenska staten till exempel subventionerar biobaserad el- eller kraftvär-
meproduktion, minskar utsläppen av koldioxid i denna sektor, men net-
toexporten av utsläppsrätter ökar och någon annan aktör inom EU ETS
ökar sina utsläpp i motsvarande mån. Styrmedel för att främja bioenergi

166

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.21  Sida 166



(utöver EU ETS) leder således i detta sammanhang inte till någon global
utsläppsminskning och därmed inte heller till någon reducerad klimat-
påverkan. I denna mening finns inga klimatpolitiska motiv för ett riktat
stöd till bioenergi i de sektorer som ingår i EU ETS. 

Styrmedel för förnybara energikällor, bioenergi inkluderat, kan dock
spela en annan klimatpolitisk roll i Sverige. Det har att göra med att
Sverige som land valt att inte fullt ut utnyttja de flexibla mekanismerna
inom ramen för Kyotoprotokollet, utan i stället definierat ett nationellt
utsläppsmål. Enligt detta gäller att koldioxidutsläppen i den handlande
sektorn (det vill säga de industrier som deltar i EU ETS) plus utsläppen
från den icke-handlande sektorn (hushåll, transportsektorn, icke-ener-
giintensiv industri etc.) inte får överstiga målnivån.wo Det innebär exem-
pelvis att om utsläppen ökar i elkraftsektorn, måste utsläppen i den icke-
handlande sektorn minska i motsvarande mån. 

Marginalkostnaden för att reducera koldioxidutsläppen är högre i
den icke-handlande sektorn än i den handlande. Detta innebär i slutän-
den att till exempel certifikathandeln (via en skärpt kvotplikt) kan utgö-
ra ett sätt att reducera koldioxidutsläppen i elkraftsektorn och på så sätt
undvika dyrare reduktionsåtgärder i de sektorer av ekonomin som inte
omfattas av utsläppshandeln (se till exempel Carlén med flera, 2005;
Söderholm och Pettersson, 2008).ep Certifikatsystemet kan med andra
ord utgöra ett medel till att öka kostnadseffektiviteten i den svenska kli-
matpolitiken (men inte att åstadkomma kontinuerliga utsläppsreduk-
tioner av koldioxid). Samtidigt ger detta inga motiv för att explicit stöd-
ja energiproduktion baserad på skoglig råvara, utan argumentet är lika
giltigt för alla åtgärder som kan reducera koldioxidutsläppen i den hand-
lande sektorn. 

Situationen är en annan för styrmedel som införs i den icke-handlande
sektorn. Utnyttjandet av skogsråvaran för produktion och an vändning
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29. I dag motsvarar denna målnivå en reduktion av utsläppen av växthusgaser för 2008–
2012 med 4 procent jämfört med 1990 års nivå. 
30. Det bör framhållas att det faktum att koldioxidutsläppen i dag är mycket låga i den
svenska elkraftsektorn inte undergräver detta resonemang. I frånvaro av dagens stöd
till förnybar elkraft skulle naturgas ofta vara ett intressant alternativ för framtida inve-
steringar i ny elkraft (se till exempel Michanek och Söderholm, 2006), och då är stöd
till förnybar el ett medel för att undvika framtida ökningar av kolidioxidutsläppen i
elkraftsektorn. 

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.21  Sida 167



av bilbränsle i Sverige påverkas av klimatpolitiska styrmedel utanför EU
ETS, inte minst den rådande koldioxidskatten motsvarande 1 krona per
kilo koldioxid som adderas till bensinpriset. Brännlund (2008) redogör
för den vetenskapliga litteratur som försökt uppskatta den marginella
skadan av utsläpp av koldioxid i atmosfären. Denna skadekostnad kan
tolkas som den totala betalningsviljan (det vill säga summerat över alla
jordbor) för den globala kollektiva vara som är kopplad till en minskad
risk för en klimatförändring. Överlag pekar dessa studier på en skade-
kostnad motsvarande ca 14 öre per kilo koldioxid (se också Tol, 2008).
Sett i detta perspektiv kan vi dra slutsatsen att den svenska koldioxidskat-
ten mer än väl internaliserar de marginella skadorna av bilismens koldi-
oxidutsläpp, och det mesta tyder också på att de rådande styrmedlen till-
sammans gör att Sveriges nationella utsläppsmål kan uppfyllas. 

Koldioxidskatten ger således ett tydligt incitament att ersätta koldi-
oxidintensiva bränslen med förnybara bränslen i transportsektorn, men
det är viktigt att notera att skatten överlag ger incitament till att genom-
föra alla åtgärder som kan reducera utsläppen (cykla, producera mer
bränslesnåla bilar etc.). Inte heller i detta fall finns således några skäl till
att aktivt peka ut skogsbaserad bioenergi som en generallösning på kli-
matproblemet. Motsvarande gäller naturligtvis också för andra typer
av miljöeffekter inom energisektorn (till exempel utsläpp av partiklar
och svavel); den mest effektiva politiken försöker att direkt internalisera
dessa snarare än att peka ut vissa åtgärder. 

Slutligen är det viktigt att betona skogens roll som kolsänka, det vill
säga dess förmåga att avlägsna växthusgaser från atmosfären (se avsnitt
7.2). Ökade skogstillgångar (via minskad avverkning, plantering, göds-
ling etc.) innebär med andra ord en positiv extern effekt genom ökat
koldioxidupptag. I avsnitt 10.5 diskuteras i mer detalj några viktiga sam-
hällsekonomiska konsekvenser av intensivodling av skog där skogens
roll som kolsänka spelar en central roll för analysen. Det är dock
meningsfullt att återigen peka på det faktum att det svenska nationella
utsläppsmålet för växthusgaser enligt gällande formulering (se till exem-
pel Miljömålsrådet, 2008) ska »uppnås utan kompensation för upptag
i kolsänkor …«. Det mest effektiva sättet att internalisera de positiva
externa effekterna av denna kollektiva nyttighet vore dock att inordna
skogsbruket i den övergripande klimatpolitiken. Precis som koldioxid-
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utsläppen från förbränningen av fossila bränslen har ett pris borde
skogsbruket ersättas för sitt upptag av koldioxid.eq Det bör samtidigt
påpekas att införandet av en politik som på ett direkt sätt internaliserar
dessa positiva externa effekter troligtvis skulle medföra höga administ-
rativa kostnader och allmänt sett praktiska svårigheter. 

10.3.2. Industripolitiska motiv
Det framförs ibland ett industripolitiskt motiv för att uttryckligen stödja
exempelvis förnybar energi, och inte minst bioenergi, nämligen att Sve-
rige kan bygga upp en internationellt framgångsrik industri (av till exem-
pel underleverantörer) som genererar höga exportinkomster (det så kal-
lade infant industry-argumentet). Greaker och Rosendahl (2005) visar att
de samhällsekonomiska argumenten för höga subventioner till koldioxid -
reducerande sektorer, för att öka exporten, överlag är svaga. En förkla-
ring till deras resultat är att då ett land ökar sina FoU-insatser inom en
viss industri, reagerar konkurrentländerna med att göra detsamma och
exportera miljöteknik. I väl utvecklade ekonomier finns en rad exempel
där privata investerare genomför projekt som kännetecknas av att intäk-
terna är osäkra och beräknas utfalla långt i framtiden. Det är också vik-
tigt att återigen konstatera att ökad export inte har något egenvärde ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv; ett land exporterar varor och tjänster
för att kunna importera andra varor och tjänster, och eventuella obalan-
ser i utlandsaffärerna hanteras bäst med makroekonomisk politik. 

Det är samtidigt viktigt att påpeka att klimat- och energipolitiken i
stort, och därtill kopplade offentliga FoU-satsningar, ofta innebär – och
till och med bör innebära – att nya industrier växer fram. I kapitel 11 för-
djupar vi diskussionen om huruvida det kan finnas samhällsekonomiska
skäl för en aktiv teknikpolitik (till exempel FoU-stöd). Vi argumenterar
för att under vissa förutsättningar är en sådan politik motiverad i syfte
att reducera de framtida kostnaderna för att uppnå till exempel de lång-
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31. Nordin med flera (2009) kommer, som påpekas ovan, fram till slutsatsen att ur ett
klimatperspektiv bör ökad skogstillväxt främst användas till att producera produkter
som kan ersätta fossila bränslen medan trädbeståndets kollagring hålls relativt konstant.
Detta utgör dock inte i sig ett starkt argument för att inte införliva skogens roll som
kolsänka i klimatpolitiken, särskilt med tanke på att de marknadsförhållanden som den-
na analys bygger på kan förändras över tiden.
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siktiga klimatmålen (se även Greaker och Rosendahl, 2005). Det finns
dock föga som talar för att det utöver detta finns skäl att med statliga
medel hålla den industri som levererar tekniken kvar i landet. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör Sverige fokusera sin pro-
duktion på de sektorer där vi har komparativa fördelar, och detta klarar
marknadsmekanismerna bäst av utan statlig intervention.ew Det viktiga
är att tekniken utvecklas samt att leverantörsmarknaderna fungerar
effektivt, men det är mer eller mindre egalt om leverantörerna är
utländska eller svenska. De rikliga skogliga tillgångarna i Sverige ger
oss naturligtvis en komparativ fördel på världsmarknaden men det är
främst en uppgift för marknaden – inte staten – att avgöra hur denna
fördel ska utnyttjas på bästa sätt (till exempel förädlingsgrad). 

10.3.3. Sysselsättning och regionalpolitik
Ett frekvent använt argument för ett mer intensivt utnyttjande av skogs-
råvaran (och inte minst bioenergi) är att detta skulle bidra till ökad sys-
selsättning (se bland annat Charles med flera, 2007). Stridsberg (1998)
konstaterar till exempel i sin analys att en ökning i biobränsleanvänd-
ningen med 70 TWh mellan 1993 och 2020 skulle öka sysselsättningen
med omkring 30 000 årsarbeten. Det som är karakteristiskt för denna
och andra liknande studier är att de i huvudsak fokuserar på de nya
arbetstillfällen som skapas men endast i begränsad omfattning behand-
lar effekterna på befintliga verksamheter. Stridsbergs studie tar visser-
ligen hänsyn till att sysselsättningen minskar i fossilbränslesektorn
genom bortfallande produktion och tillförsel av olja men han bortser å
andra sidan helt från effekterna på till exempel skogsindustrin och trä -
skiveindustrin samt på ekonomin i övrigt. 

Frågan om sysselsättningseffekter är tvådelad: först måste vi klargöra
om det verkligen blir några positiva nettoeffekter på sysselsättningen
och sedan – om så är fallet – huruvida energipolitiska åtgärder (i jämfö-
relse med andra åtgärder) är effektiva medel för att öka sysselsättningen.
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32. Det går också att ställa sig frågan att om staten uttryckligen ska stödja framväxten
av en inhemsk bioenergiproduktion, varför gäller då inte samma resonemang för en rad
andra (eller för den del alla) industrier och teknologier. Om en framgångsrik entrepre-
nör lyckas bygga upp en framgångsrik export av bananglass, ska denne då förvänta sig
att staten stödjer framväxten av bananplantager i Sverige?
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Svaret på den första frågan är ur ett nationellt perspektiv nekande. Att
satsa resurser på en sektor i ekonomin innebär i förlängningen att resur-
ser måste tas från andra sektorer. Det finns ett starkt stöd i den ekono-
miska litteraturen att nettoeffekten på sikt är noll (Johansson, 1997).
Arbetslöshet och låg sysselsättning beror primärt inte på hur arbets-
kraften fördelas mellan sektorer utan snarare på arbetsmarknadens
funktionssätt. De åtgärder som bör vidtas för att öka den nationella sys-
selsättningsgraden är främst av makroekonomisk natur (till exempel
via finans- och penningpolitiken) samt åtgärder kopplade till arbets-
marknads- och utbildningspolitiken. På lång sikt anpassas priser och
löner till en nivå där »full« sysselsättning råder.

I en viss region kan naturligtvis sysselsättningen på kort sikt öka som
en följd av investeringar i bioenergi, eller minska om råvarukonkurren-
sen slår ut verksamheter med stor betydelse för den lokala ekonomin.
Med kort sikt menas här den tid det tar innan ekonomin anpassat exem-
pelvis efterfrågan på olika produktionsfaktorer till de ändrade ekono-
miska förhållandena. För energi- och skogssektorerna kan detta handla
om flera år eftersom efterfrågan på olika råvaror är starkt knuten till
existerande produktionskapacitet, och investeringar i nya anläggningar
(samt nedläggning av existerande anläggningar) kan inte göras i en
handvändning. Det innebär att även om nettosysselsättningseffekterna
av ökad bioenergikonsumtion på lång sikt är obefintliga, kan anpass-
ningsperioden i vissa fall vara utdragen och medföra betydande – både
positiva och negativa – regionala sysselsättningseffekter. Detta kan
bland annat illustreras med de nedläggningar som redan skett i den
svenska träskiveindustrin. 

I en sådan situation kan det uppfattas som politisk önskvärt att kom-
binera energi- och regionalpolitiska mål. Risken med en sådan strategi
är att de energipolitiska styrmedlen kan vara ineffektiva som regional-
politiska medel.ee Vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att
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33. I fallet med konkurrensen om skogsråvaran föreslås ibland att de industrier som drab-
bas av konkurrensen ska erhålla indirekta skattelättnader i form av att extra skatter läggs
på de biobränslen som det råder konkurrens om. Detta är bland annat slutsatsen i en tidi-
gare utredning om träskiveindustrins råvaruförsörjning (Rosengren, 1998). Där föreslås
att en begränsad energiskatt om 2 öre per kWh på sågspån, för energiändamål, bör införas.
Effektiviteten i en sådan skattelösning bör dock kraftigt ifrågasättas; den ökar kostnaderna
för energisektorn på ett sätt som är svårt att motivera samhällsekonomiskt.

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.21  Sida 171



hantera regionala sysselsättningsproblem bör bedömas från fall till fall.
De energipolitiska styrmedlen utgör (eller bör i varje fall utgöra) ett led
i en långsiktig styrning av bränsleval, investeringar etc., och att då utnytt-
ja dessa styrmedel för att lösa regionala strukturomvandlingsproblem
kan lätt leda till suboptimeringar samt till framväxten av en mycket
komplex styrmedelsflora på energiområdet (se även SOU 2003:38). 

Diskussionen om energipolitikens ändamålsenlighet för att hantera
regionala inkomstskillnader knyter också an till en vanlig kritik mot de
generella ekonomiska styrmedel som ofta förordas i klimat- och ener-
gipolitiken, nämligen att de tenderar att ha regressiva fördelningseffek-
ter. Hushåll med låga inkomster drabbas i regel relativt sett hårdare av
till exempel höjningar i koldioxidskatten än höginkomsthushåll. Detta
bör dock normalt inte tas som intäkt för att begränsa denna typ av
beskattning, främst eftersom det normalt finns mer effektiva politiska
åtgärder för att minska inkomstklyftorna (till exempel via inkomstskat-
ten). I korthet, låginkomsthushållens problem är inte att de betalar höga
energi- och bensinpriser utan att de har för lite pengar. 

10.3.4. Resursuttömning
Ett vanligt argument för att man bör stödja förnybara energiformer är
att dessa är just förnybara (Charles med flera, 2007); till skillnad från
exempelvis naturgas och olja reproduceras förnybara energiresurser
naturligt. Den fråga vi bör ställa oss är om det existerar ett reellt mark-
nadsmisslyckande i detta fall. Det faktum att de icke-förnyelsebara
resurserna är ekonomiskt knappa är dock i sig inget marknadsmisslyck-
ande, eftersom prismekanismen som regel av klarar av att signalera en
ökad knapphet i form av högre priser. Det behövs ingen statlig inter-
vention – eller oljekommission – för att åstadkomma det som markna-
den är till för och redan gör. Naturligtvis kan marknadsmisslyckanden
förekomma på dessa marknader, bland annat på grund av illa definiera-
de äganderättsförhållanden, men det är svårt att hävda att det faktum
att resurserna är icke-förnybara i sig är ett skäl för statlig intervention.
Dessutom är svagt definierade äganderätter ofta främst ett problem för
just förnybara resurser (skog, fisk etc.). 

Om det finns något marknadsmisslyckande värt att nämna på detta
område så handlar det snarast om ett informationsmisslyckande. Att
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aktivt stödja förnybara energislag kan ses som en investering i en försäk-
ring mot framtida höga priser på icke-förnyelsebara resurser (McVeigh
med flera, 2000). En sådan försäkring kan ha ett värde även om vi inte
tror att prisökningarna är nära förestående; de flesta av oss investerar i
en husförsäkring, inte för att vi tror att huset faktiskt kommer att brinna
ner utan därför att det är bra att ha den om huset trots allt brinner ner.
Många av dessa effekter är dock redan internaliserade i de beslut som
tas på de relevanta marknaderna. De privata aktörerna på energimark-
naden investerar till exempel redan i dag stora pengar på nya förnybara
energislag för att försäkra sig om framtida vinster, och i mångt och myc-
ket finns redan en betydande långsiktighet i dessa investeringar. 

Ytterligare åtgärder för att internalisera informationsmisslyckandet
är endast motiverade om den samhällsekonomiska nettovinsten av dessa
åtgärder överstiger den privatekonomiska. Återigen finns dock inga skäl
att, som i Kommissionen mot oljeberoende (2006), föreslå en rad mer
eller mindre riktade åtgärder (mot till exempel bioenergisektorn). I stäl-
let behövs en grundläggande analys som klargör om just dessa offentliga
satsningar är de mest effektiva för att hantera marknadernas eventuella
brister på detta område. En mer träffsäker politik vore potentiellt mer
fördelaktiga lånevillkor för dem som vill investera i ny miljövänlig tek-
nologi, eftersom det kan vara svårt för kapitalmarknaderna att ha den
långsiktighet som krävs, inte minst i klimatpolitiken.

10.3.5. Försörjningstrygghet och självförsörjning
I många sammanhang betonas att ett viktigt skäl till att aktivt stödja
bioenergisektorn är att den – till skillnad från till exempel olja och
naturgas – är inhemsk. I EU:s direktiv (2001/77/EC) om stödjandet av
förnybar elproduktion ges självförsörjningsargumentet en framträdan-
de roll, och behovet av att diversifiera den nuvarande elproduktions-
mixen lyfts också fram. Detta gäller dock i första hand utifrån ett euro-
peiskt perspektiv. Direktivet utgör således inget explicit stöd för en genu-
int svensk självförsörjningspolitik, men däremot stipulerar det att Sve-
rige ska främja sådana kraftslag för att bidra till ökad självförsörjning i
Europa. Ett stöd för denna tolkning är bland annat att direktivet (och
även efterföljande direktiv) öppnar för möjligheten att handla med för-
nybara krediter mellan länder. En etablering av en gemensam norsk–
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svensk certifikatmarknad är ett exempel på en sådan åtgärd, och innebär
att den förnybara elkraften lokaliseras i det land där produktionskost-
naderna är lägst (se till exempel Söderholm, 2008). 

Utifrån ett effektivitetsperspektiv kan det vara motiverat att (direkt
eller indirekt) addera en riskpremie till importpriserna på »osäkra«
bränslen (se bland annat Bohi och Toman, 1996; Leiby, 2007). Naturgas
från Ryssland må vara billig men det kan finnas ett värde i att undvika
att bli för beroende av import från en så pass politiskt instabil bränsle-
exportör. Två viktiga frågor måste dock analyseras närmare innan en
sådan politik införs. Den första handlar om åtskillnaden mellan självför-
sörjning och försörjningstrygghet. Även inhemska energikällor kan bidra
till en »otrygg« energiförsörjning – vattenkraften på grund av variation
i tillrinningen i vattenmagasinen, vindkraften på grund av variation i
vindförhållanden etc. Det är också så att kraftkällor som traditionellt
betraktas som inhemska i själva verket inte behöver vara det; den svens-
ka staten främjar i dag användningen av biomassa för energiändamål,
men samtidigt har politiken bidragit till att omfattande kvantiteter
skogsbränsle importeras från de baltiska länderna (se till exempel Vin-
terbäck och Hillring, 2000). 

Den andra frågan rör det förhållandet att vissa av de externaliteter
som kan kopplas till självförsörjning och försörjningstrygghet redan i
hög grad är internaliserade. Detta kan ha skett genom lagerhållning,
diversifiering av leverantörer eller till och med genom direkta ägaren-
gagemang i utvinningen av bränsleråvarorna. Det finns här starka paral-
leller till uttömningsargumentet som diskuterades ovan. Ytterligare
statliga åtgärder är endast motiverade om dessa inte är tillräckliga, det
vill säga om nyttan för samhället av en utvidgad säkring överstiger de
samhälleliga kostnaderna. 

Det mesta – inte minst den ökade integrationen av de europeiska
energimarknaderna – talar för att Sverige bör arbeta med energisäker-
hetsfrågor i första hand på en europeisk, eller åtminstone nordisk, nivå.
På naturgasområdet, där leveranserna från Ryssland och Ukraina
bedöms som osäkra, har exempelvis Europeiska kommissionen en viktig
roll att spela. De stora investeringsprojekt som är nödvändiga för att
diversifiera leverantörssidan på gastillförseln till Europa genomförs
antagligen effektivast av etablerade gasbolag, men kommissionen bör
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bidra med att försöka minska de politiska risker som är behäftade med
sådana investeringar (Söderholm, 2001). Sammanfattningsvis visar det-
ta att det är lite som talar för att Sverige kan föra en effektiv unilateral
självförsörjningspolitik. EU:s olika direktiv om förnybara energikällor
innebär dock att Sverige är ålagt att bidra till Europas självförsörjning,
och i avsnitt 10.4 analyserar vi om vi i dag gör det på ett kostnadseffek-
tivt sätt. 

10.3.6. Sammanfattning
Vi har i detta avsnitt diskuterat en rad vanligt förekommande argument
för att med någon form av politiska åtgärder öka utnyttjandet av den
svenska skogen som ekonomisk nyttighet. Det huvudsakliga budskapet
är att det finns ett behov av att införa olika typer av klimat- och energi-
politiska styrmedel – varav många de facto främjar ett sådant ökat
utnyttjande – men dessa bör utformas så att de så träffsäkert som möjligt
adresserar de externa effekter som marknaden inte kan internalisera på
egen hand. En effektiv politik karakteriseras därför också av frånvaro
av styrmedel som direkt stödjer vissa teknologier eller råvaror; bioener-
gins eventuella miljömässiga fördelar bör främst internaliseras i form
av exempelvis skatter på de utsläpp som genereras av olika energipro-
duktionsanläggningar. 

Likväl är den konkurrens som kan uppstå om skogen inte ett pro-
blem i sig, utan utgör ett problem endast om exempelvis den politik
som drivit upp efterfrågan på skogen som resurs på något sätt snedvri-
der investerings- och produktionsbeslut på de aktuella marknaderna.er

I följande två avsnitt analyserar vi den eventuella förekomsten av såda-
na snedvridningar, dels då det gäller energisektorns efterfrågan på
skogsråvara (avsnitt 10.4) och dels i fallet med intensivodling av skog
(avsnitt 10.5). I båda fallen diskuteras viktiga lärdomar för utformning-
en av styrmedel. 
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34. I vissa fall leder till och med den ökade råvarukonkurrensen i sig till en effektivise-
ring av skogsråvarumarknadernas funktionssätt. Många av dessa marknader känneteck-
nas i dag av så kallade oligopsoni, det vill säga förekomsten av ett fåtal köpare av råvaran,
vilket sänker priset på denna och leder till att alltför små mängder omsätts. Den ökade
efterfrågan på bioenergi från energisektorn innebär dock att till exempel massaprodu-
centerna inte längre kan upprätthålla det (ineffektiva) låga priset (se till exempel Bränn-
lund med flera, 2009). 
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10.4. Exempel 1. En kostnadseffektiv 
introduktion av förnybar el i Sverige? 

Vi har i avsnitt 10.3.1 påpekat att statlig styrning för att stödja förnybar
elproduktion spelar en begränsad klimatpolitisk roll i ljuset av EU ETS
och främst motiveras av de EU-direktiv som presenterar nationella mål
för introduktionen av förnybar el i medlemsländerna. I detta avsnitt
analyserar vi om den svenska politiken främjar en kostnadseffektiv
introduktion av ny förnybar el samt identifierar några viktiga åtgärder
som kan främja kostnadseffektiviteten. Med kostnader avses här de sam-
hällsekonomiska kostnaderna, det vill säga privata produktionskostna-
der plus eventuella externa kostnader. 

Analysen bygger på de resultat som presenteras i Michanek och
Söderholm (2006) och inbegriper en bedömning av hur väl de privata
kostnader som en svensk elkraftinvesterare möter, givet dagens styrme-
delsarsenal (främst EU ETS, elcertifikat, koldioxidskatt på fossila bräns-
len inom värmeproduktion, kväveoxidavgiften etc.) överensstämmer
med kraftslagens samhällsekonomiska kostnader. Figur 10.1 samman-
fattar resultaten från denna analys och fokuserar på de totala kostna-
derna (investerings-, drifts- och bränslekostnader) för nyinvesteringar
i vindkraft, biokraftvärme samt naturgasbaserad elproduktion. 

Beräkningarna baseras på en diskonteringsränta på 6 procent samt
en ekonomisk livslängd för anläggningarna på 20 år, och kostnaderna
anges i 2003 års penningvärde. Vidare antas ett certifikatpris på 150
kronor per MWh under hela livslängden, samt ett koldioxidpris inom
EU ETS på 200 kronor per ton koldioxid. Beräkningarna inkluderar
även rådande skatter på koldioxid i kraftvärmesektorn samt kväveox-
idavgiften (se Michanek och Söderholm, 2006, för detaljer). 

De grå staplarna i figur 10.1 visar de beräknade samhällsekonomiska
kostnaderna (produktionskostnader + externa miljökostnader) medan
de svarta staplarna visar de kostnader som möter en investerare i respek-
tive kraftslag. De kostnadsintervall som redovisas indikerar den varia-
tion i kostnader som bland annat kan uppstå på grund av olika geogra-
fiska förhållanden (vindförhållanden, transportkostnader etc.) men
även på genuina osäkerheter om till exempel de externa kostnadernas
storlek.et
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Av figur 10.1 framgår att i frånvaro av styrmedel kan varken vindkraft
eller biobaserad kraftvärme konkurrera med naturgasbaserad kraft. När
däremot de intäkter som producenter av förnybar el kan åtnjuta via
elcertifikatsystemet dras bort från de privata kostnaderna, och de fos-
silbaserade alternativen belastas med rådande skatter (till exempel kol-
dioxidskatt för kraftvärme och kväveoxidavgift) samt priset på utsläpps-
rätter för koldioxid, har den landbaserade vindkraften tillsammans med
biokraftvärmen lägst kostnader. För att kunna avgöra om denna
omkastning i rangordningen kan motiveras samhällsekonomiskt måste
vi till de privata produktionskostnaderna (exklusive skatter och subven-
tioner) addera de externa miljökostnaderna. Resultatet av denna del av
analysen (se också Michanek och Söderholm, 2006) illustreras av de grå
staplarna i figur 10.1. 

De samhällsekonomiska kostnaderna för naturgas bygger på den
nuvarande klimatpolitiken i Sverige, det vill säga ett nationellt utsläpps-
mål där en eventuell ökning av koldioxidutsläppen i den handlande sek-
torn måste kompenseras med en motsvarande reduktion i den icke-
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35. Det bör noteras att de kostnader som här presenteras för den havsbaserade vind-
kraften är låga, och dessa kostnader har under senare år visat sig vara betydligt högre
än tidigare uppskattningar. Se till exempel Söderholm (2009). 

figur 10.1. Elproduktionens samhällsekonomiska kostnader kontra de kost-
nader som investerare möter.

Källa: Michanek och Söderholm (2006).
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handlande sektorn. En ökning av koldioxidutsläppen inom svensk
elproduktion på grund av utbyggnad av den naturgasbaserade elkraften
innebär, såsom påpekats i avsnitt 10.3.1, ingen global utsläppsökning,
men medför å andra sidan att någon annan aktör inom den icke-hand-
lande sektorn påförs en ytterligare anpassningskostnad. Skillnaden mel-
lan den relativt högre marginella reduktionskostnaden för koldioxid i
den icke-handlande sektorn och den lägre motsvarande kostnaden i den
handlande sektorn utgör då en extern kostnad av ökade utsläpp inom
svensk elproduktion.ey Utfallet för naturgasen visar att vi får en relativt
dålig internalisering av naturgasens externa miljökostnader, och natur-
gasens samhällsekonomiska kostnader är överlag högre än motsvarande
kostnader för framför allt landbaserad vindkraft. 

Biokraftvärmens externa effekter består främst av olika emissioner
såsom kväveoxid, svaveldioxid och koloxid, samt olika tungmetaller
(Miranda och Hale, 1998), och dessa kostnader innebär ett betydande
bidrag till biokraftvärmens totala samhällsekonomiska kostnader. De
samhällsekonomiska kostnaderna för landbaserad vindkraft tenderar
således att vara lägre än dem som uppskattats för nya biokraftvärme-
verk. En viktig egenskap hos certifikatsystemet är dock att det (vid en
given tidpunkt) ger samma stödnivå till alla förnyelsebara energikällor
som ingår i systemet. För att systemet ska utgöra ett kostnadseffektivt
styrmedel förutsätter det dock bland annat att de externa effekterna är
lika höga för alla de kraftslag som ingår. Vår analys visar därmed att
certifikatsystemet inte främjar en kostnadseffektiv introduktion av för-
nybar elproduktion i Sverige, och att efterfrågan på svensk skogsråvara
för elproduktionsändamål kan vara högre än vad som är samhällseko-
nomiskt motiverat. 

Detta resultat ska dock inte tolkas som att certifikatssystemet bör
revideras eller ersättas av ett annat stödsystem. Den politiska lösningen
är snarare att på ett mer effektivt sätt internalisera biokraftvärmens mil-
jökostnader med hjälp av exempelvis skatter och avgifter. Det ska också
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36. Analysen tar också hänsyn till att det för Sverige – i och med att utsläppen i den
icke-handlande sektorn minskar – frigörs så kallade utsläppskvotenheter (AAUs,
 Assigned Amount Units). Dessa kan Sverige välja att annullera, spara för framtida bruk
eller sälja. Oavsett vilket har dessa kvotenheter ett ekonomiskt värde (Michanek och
Söderholm, 2006).
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noteras att den samhällsekonomiska analys som presenteras ovan inte
beaktar valet mellan ny och ett mer intensivt utnyttjande av existerande
kraft (till exempel effekthöjningar i vatten- och kärnkraft samt bräns-
lekonverteringar i kraftvärmeverk). Det finns en rad exempel på inef-
fektiva lagar och regleringar, som tenderar att gynna existerande ener-
giproducenter på bekostnad av nya biobaserade teknologier och som
därmed också bidrar till att undergräva certifikatsystemets kostnadsef-
fektivitet. Michanek och Söderholm (2006) visar till exempel att den
svenska tillståndsprocessen för nya energikällor, samt det nära relate-
rade systemet för fysisk planering, bidrar med betydande osäkerheter
om den framtida avkastningen för nya projekt och planeringssystemet
motverkar en kostnadseffektiv introduktion av inte minst landbaserad
vindkraft i Sverige. En förenkling av detta regelsystem innebär ofta
åtgärder som inte nödvändigtvis adresserar vissa specifika teknologier
(tidsgränser för handläggningen av tillståndsärenden, ett försvagande
av det kommunala planmonopolet etc.), men de kan åstadkomma en
mer jämbördig spelplan för ny kontra existerande teknik. 

Ett annat exempel på existerande styrmedel som ger upphov till sned-
vridningar i energisektorns investeringsbeslut är de regler som finns
inom ramen för EU ETS om att dels fritt dela ut utsläppsrätter till nya
aktörer och dels dra in det existerande innehavet av utsläppsrätter för
de anläggningar som läggs ned (se till exempel Ellerman, 2008; Åhman
med flera, 2006). Båda dessa regler snedvrider valet mellan existerande
och nya elproduktionsanläggningar i EU ETS, och de skapar en inef-
fektiv ekonomisk barriär för investeringar i nya anläggningar och för-
svårar därmed också möjligheterna till teknikförnyelse i elkraftsektorn.
Sammantaget innebär detta att investeringar i ny biobaserad energipro-
duktion kan vara för låg inom ramen för EU ETS. Detta är dock inget
skäl för att överge handelsystemet som klimatpolitiskt styrmedel, men
det manar till förändringar i det regelsystem som styr själva allokeringen
av utsläppsrätter. 

Slutligen är det värt att påpeka att vår analys så här långt utgått från
att de nationella målen för förnybar el ska uppnås inom ramen för lan-
dets gränser. EU-politiken ger dock utrymme för medlemsländerna att
införa till exempel internationella certifikatsystem, vilka erbjuder en
möjlighet att lokalisera den förnybara elproduktionen till de länder som
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erbjuder lägst kostnader. Söderholm (2008) visar att en harmonisering
av styrmedel för förnybar el främjar en kostnadseffektiv introduktion
av sådan elproduktion i Europa, men att det politiskt kan finnas lite
utrymme för etablerandet av en sådan harmonisering. Ett viktigt skäl
till detta är, såsom lyfts fram i avsnitt 10.3, att stödet till den förnybara
elen i hög grad motiveras utifrån nationella – och till och med regionala
– mål (sysselsättning, diversifierad produktionsmix, industripolitik etc.),
men med ett internationellt stödsystem blir den geografiska lokalise-
ringen av anläggningarna sekundär och svenska konsumenter kan få
betala för till exempel vindkraftsetablering i andra länder. 

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det goda skäl att
betrakta stödet till förnybar el utifrån ett internationellt (och inte ett
nationellt) perspektiv, inte minst eftersom EU-politiken på området
främst motiveras av försörjningtrygghetsargument (se också avsnitt
10.3.5), men så länge de nationella motiven är starka finns en risk att ett
sådant synsätt inte får fotfäste. Tidigare studier (se till exempel Unger
och Ahlgren, 2004) visar att etablerandet av exempelvis en nordisk cer-
tifikatmarknad skulle innebära att Sveriges komparativa fördel inom bio-
energisektorn blev tydlig medan exempelvis framtida investeringar i ny
vindkraft skulle komma att lokaliseras till främst Norge. En internatio-
nalisering av stödsystemen för förnybar el kan med andra ord också utgö-
ra ett viktigt steg för att öka kostnadseffektiviteten i energipolitiken. 

10.5. Exempel 2. Är intensivodling av skog 
samhällsekonomiskt lönsamt? 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från en aktuell studie (Brännlund
med flera, 2009) som bidrar med en samhällsekonomisk studie av inten-
sivodling av svensk skog. Vi uppmärksammar här den del av analysen
som bland annat visar hur de företagsekonomiska incitamenten till
intensivodling (det vill säga olika produktionshöjande åtgärder i skogs-
bruket) skiljer sig från de samhällsekonomiska samt vilka implikationer
resultaten har för införandet av politiska styrmedel. 

Tabell 10.1 visar några centrala resultat från den samhällsekonomiska
bedömningen av intensivodling av skog i Sverige. Det företagsekono-
miska utfallet motsvaras av virkesproduktionens ekonomiska värde och
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beräknas i studien som skillnaden i markvärde (per hektar) mellan inten-
sivodling och konventionellt skogsbruk. I huvudscenariot antas att vir-
kesproduktionens nettointäkt motsvarar 2008 års nivå. Detta antagande
är dock långtifrån självklart, bland annat eftersom omfattande åtgärder
på detta område kan pressa ned virkespriserna. Av denna anledning pre-
senteras också resultaten från två alternativa scenarier, i vilka virkespro-
duktionens värde är 80 respektive 120 procent av 2008 års nivå. I analy-
sen antas dessutom att för en del av åkermarken läggs jordbruksproduk-
tionen ned för att i stället användas för virkesproduktion. Detta innebär
ett ekonomiskt bortfall i jordbruket, det vill säga en alternativkostnad
som inkluderas i den samhällsekonomiska bedömningen. 

Intensivodlingen har dock – såsom påpekats i tidigare kapitel – också
en rad konsekvenser som inte är prissatta på någon marknad. En viktig
effekt är den på kolbalansen. Denna beror dels på uppbyggnaden av vir-
kesförrådet (tillväxt minus avgång), dels på i vilken mån den intensi-
vodlade skogen (trädbränslet) används för att ersätta till exempel olja.
Det ekonomiska värdet av reduktionen i koldioxidutsläppen beror på
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tabell 10.1. Samhällsekonomisk bedömning av intensivodling av skog.

Lågt 2008 års Högt 
virkesvärde virkesvärde virkesvärde

värdering av koldioxid = 1 krona per kg

Virkesproduktion på nedlagd åkermark –298 1 607 3 393
Förändring av virkesproduktionens 
ekonomiska värde –1070 15 581 23 647
Kol 13 755 13 755 13 755
Övriga externa effekter –8 163 –8 163 –8 163

Summa nettointäkt 4 224 22 780 32 632

värdering av koldioxid = 14 öre per kg

Virkesproduktion på nedlagd åkermark –298 1 607 3 393
Förändring av virkesproduktionens 
ekonomiska värde –1070 15 581 23 647
Kol 1 926 1 926 1 926
Övriga externa effekter –8 163 –8 163 –8 163

Summa nettointäkt –7 605 10 951 20 803

Källa: Brännlund med flera (2009). 
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det pris vi sätter på kolbindningen samt på avverkningens och volym-
förrådets utveckling. Brännlund med flera (2009) presenterar två alter-
nativ för denna »prislapp«, ett som bygger på den genomsnittliga vär-
deringen i den vetenskapliga litteraturen (14 öre per kilo koldioxid) och
ett som bygger på nivån på den svenska koldioxidskatten (1 krona per
kilo koldioxid). 

De resultat som redovisas i tabell 10.1 bygger på antagandet om att
biomassa är kolneutralt, det vill säga utsläppen från konsumtion balan-
seras av tidigare upptag från skogen.eu Andra viktiga externa effekter av
intensivodling som inbegrips i analysen är försurning, övergödning,
rekreation, jakt och landskapsbild, varav endast en del bedöms vara fullt
ut internaliserade i och med redan existerande styrmedel.ei

Tabell 10.1 visar att intensivodlingens företagsekonomiska effekter
är starkt avhängiga av framtida virkesvärden, men analysen visar också
att – givet de rådande ekonomiska förutsättningarna – framstår inten-
sivodling som en företagsekonomiskt lönsam affär. Endast i scenariot
med låga framtida virkesvärden blir utfallet negativt, det vill säga 1368
(298+1070) miljoner kronor i förlust. De externa effekterna av inten-
sivodling är betydande i sammanhanget och de positiva externa effekter
som är kopplade till skogens roll som kolsänka har en stor betydelse för
det samhällsekonomiska utfallet. Värdet av dessa effekter är överlag posi-
tivt och beror på det pris som sätts på kolbindningen samt på avverk-
ningens och volymförrådets utveckling över tiden. De negativa externa
effekter som är kopplade till intensivodling innebär i sin tur att det sam-
hällsekonomiska utfallet reduceras med ca 8 000 miljoner kronor per år. 

Sammantaget visar analysen att intensivodling av skog under vissa
förutsättningar är samhällsekonomiskt lönsam, och dess ekonomiska
värde skiljer sig normalt från motsvarande företagsekonomiska värde.
Detta ska dock inte tas som intäkt för att politiken explicit bör stödja
intensivodling; resultaten talar snarare för politiska åtgärder som på ett
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37. Brännlund med flera (2009) redovisar också motsvarande välfärdsekonomiska ana-
lys i ett kortsiktigt perspektiv, det vill säga då skogsprodukter inte betraktas som kli-
matneutrala. 
38. Ett exempel är nivån på den svenska kväveskatten, 1,80 kronor per kilo, som enligt
de flesta bedömare är för låg för att fullt ut internalisera (de marginella) skadekostna-
derna för kvävebelastning i hav. Kväveskatten har nyligen fasats ut.
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så träffsäkert sätt som möjligt internaliserar intensivodlingens positiva
och negativa externa effekter, inte minst skadekostnaderna av kväve-
läckage samt skogens förmåga att avlägsna koldioxid från atmosfären.
En viktig åtgärd är till exempel att inordna skogsbruket i den allmänna
klimatpolitiken. Brännlund med flera (2009, s. 49) noterar bland annat
att om »skogsägarna får ersättning för den koldioxid man binder, och
tvingas betala för de negativa externa effekterna kan man inte utesluta
att de intensivodlingsåtgärder som diskuteras genomförs av skogsägar-
na«. Intensivodling av skog har inget egenvärde i ett samhällsekono-
miskt perspektiv men kan – och till och med bör – under vissa förhål-
landen spela en viktig roll för att på ett effektivt sätt leva upp till nuva-
rande klimat- och energipolitiska målsättningar.

10.6. Avslutande kommentar 

Detta kapitel har syftat till att i generella termer, samt genom några
konkreta exempel, diskutera frågan om vad som kännetecknar ett sam-
hällsekonomisk effektivt utnyttjande av skogen. Ett centralt budskap
är att politisk styrning av skogens utnyttjande i första hand är motiverad
om de rådande marknadsförhållandena eller de politiska styrmedlen
och åtgärderna innebär väsentliga snedvridningar i de beslut som tas
på marknaden (av skogsägare, energiproducenter etc.). De exempel som
presenterats – ett som behandlar efterfrågan på skogsråvaror i energi-
sektorn och ett som rör skogsutbudet – illustrerar förekomsten av ett
antal ekonomiska, politiska och rättsliga förhållanden som tenderar att
leda till ineffektivitet på marknaden. Politikens viktigaste uppgift är att
så träffsäkert som möjligt hantera dessa och samtidigt undvika att expli-
cit främja en specifik användning av skogen i samhället. 

Det bör samtidigt påpekas att detta kapitel betraktar skogens utnytt-
jande och de relaterade politiska styrmedlen utifrån ett väsentligen sta-
tiskt perspektiv. I nästkommande kapitel diskuteras därför också hur
klimat- och energipolitiken kan hantera långsiktiga målsättningar och
till exempel stimulera till innovationer och tekniska landvinningar,
samt hur detta påverkar skogssektorn.
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11. Långsiktiga klimatmål 
och styrmedel för teknisk utveckling

11.1. Introduktion

I föregående kapitel diskuterade vi bland annat skogens roll för att på
ett samhällsekonomiskt effektivt sätt bidra till uppfyllandet av existe-
rande klimat- och energipolitiska mål. För att åstadkomma en långsiktig
stabilisering av det globala klimatet på ett kostnadseffektivt sätt krävs
samtidigt åtgärder som inte bara stimulerar introduktionen av redan
etablerad teknik utan även främjar utvecklande och spridning av ny,
resurssnål och inte minst koldioxidfri energi- och miljöteknik (se till
exempel Aldy med flera, 2009). Det är därför viktigt att i politiken skilja
mellan kort- och långsiktiga mål, och inte minst väcka frågan om hur
samhället ska förbereda sig för att effektivt klara av framtida (ofta mer
stringenta) mål. En viktig policyfråga blir alltså om – och i så fall hur –
en aktiv teknikpolitik bör komplettera den traditionella klimatpolitiken
med koldioxidskatter och utsläppshandel. Forskare, politiker och intres-
seorganisationer pekar i dag på en uppsjö av möjliga tekniska lösningar
och åtgärder som kan åstadkomma väsentliga reduktioner i de globala
utsläppen av växthusgaser (se till exempel IVA, 2008), och ett mer
intensivt utnyttjande av skogen spelar en viktig roll i de flesta framtids-
scenarier. Men analyser av kostnader för dessa åtgärder, samt hur kost-
naderna kan reduceras på ett effektivt sätt med hjälp av såväl offentliga
som privata åtgärder, är inte lika rikligt förekommande. 

Detta kapitel bidrar i först hand med en generell analys av möjliga
samhällsekonomiska motiv för offentliga satsningar på miljö- och ener-
giteknik och diskuterar de viktigaste lärdomarna för utformandet av
politiska styrmedel. En viktig distinktion görs mellan teknikneutrala
och teknikspecifika styrmedel, och i kapitlet argumenteras för att det
precis som i fallet med uppfyllandet av kortsiktiga klimatmål (kapitel
10) finns en rad viktiga teknikneutrala åtgärder som kan utgöra funda-
mentet för en effektiv långsiktig teknikpolitik inom klimat- och ener-
giområdet. Det kan dock också finnas utrymme för mer riktat teknikstöd
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– inbegripet till exempel satsningar på bioenergi – men sådana åtgärder
innebär också svårigheter med att välja ut de mest lovande teknologierna
eller råvarorna för offentligt stöd (picking winners). I kapitlet hänvisar vi
också till utformningen av den svenska FoU-politiken inom energiom-
rådet sedan början av 1970-talet och ägnar visst utrymme åt att i korthet
diskutera förutsättningarna för en effektiv teknikpolitik i ljuset av den
framtida utvecklingen av så kallade bioraffinaderier. 

11.2. Ny teknik, marknadsmisslyckanden 
och behovet av politisk styrning

Att prissätta koldioxid i ekonomins alla sektorer – via skatter eller
utsläppshandel – utgör mest troligt den enskilt viktigaste politiska
åtgärden för att hantera klimatproblemet (se till exempel Parry med fle-
ra, 2003). De specifika åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen som
står samhället till buds är närmast oräkneliga och involverar såväl bete-
endeförändringar som användandet av olika material, teknologier och
konsumentprodukter. Ett pris på koldioxid diskriminerar inte mellan
dessa alternativ, utan ger ekonomins aktörer ett incitament att anamma
de mest kostnadseffektiva teknologierna och åtgärderna samt att initiera
ett forsknings- och utvecklingsarbete för att identifiera nya och billigare
åtgärder. Såväl koldioxidskatter som utsläppshandel är således också
teknikpolitiska åtgärder, genom att de höjer avkastningen på viktig kli-
matrelaterad forskning. Fischer (2009) påpekar dessutom att när kost-
nadseffektiva åtgärder genomförs på kort sikt reduceras den ekonomis-
ka bördan på den politik som mer direkt fokuserar på teknisk utveckling
för att nå långsiktiga utsläppsmål. 

De incitament som skapas då ett pris på koldioxid (och andra växt-
husgaser) införs är centrala, men en viktig fråga är om de stimulerar till
teknisk utveckling och nya innovationer i en samhällsekonomiskt effek-
tiv omfattning? Det finns två skäl – ett politiskt och ett ekonomiskt –
till att svaret på denna fråga kan vara nekande. Det politiska skälet är
kopplat till det faktum att motstånd från viktiga intressegrupper
och/eller från allmänheten kan göra det svårt för politikerna att fullt ut
internalisera de externa miljökostnaderna från till exempel energipro-
duktionen. I en sådan situation blir incitamenten till innovationer för
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svaga och i stället för att exempelvis fullt ut beskatta den smutsiga tek-
nologin kan staten välja att subventionera den rena – en så kallad second-
best lösning. Ett exempel på detta är om staten – i stället för att fullt ut
internalisera de negativa och positiva externa effekterna i skogsektorn
– stödjer intensivodling av skog med offentliga medel. En sådan politik
har dock en potentiellt hög prislapp. Den tekniska utvecklingen och/
eller ändrade marknadsförhållanden (se avsnitt 10.5) kan leda till att
intensivodling på sikt blir en samhällsekonomiskt ineffektiv åtgärd i
klimatpolitiken.

Det ekonomiska argumentet för en teknikpolitik utgår från att ny
teknisk kunskap ofta är en kollektiv nyttighet; när den väl finns på plats
kan den användas av flera aktörer till en låg kostnad. Den enskilde inno-
vatören kan därför inte tillgodogöra sig alla fördelar av sina investeringar
i till exempel FoU utan dessa spiller över till andra aktörer, och incitamen-
ten att investera i ny kunskap blir därmed för låga, utifrån ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv (Jaffe med flera, 2003). I energisektorn genereras
omfattande kollektiv information via såväl FoU som tekniskt lärande, 
i takt med ökad användning och produktion (se till exempel Neuhoff,
2005). Den samhälleliga avkastningen av investeringar i FoU och tek-
niskt lärande är därför normalt högre än den privata avkastningen.eo

Existerande styrmedel för att internalisera dessa positiva externa
effekter av innovationer, FoU och andra informationsgenererande åt -
gärder – såsom patent – är ofta otillräckliga.rp Andra potentiella mark-
nadsmisslyckanden som kan förhindra utvecklandet och introduktionen
av ny teknik är bland annat informationsasymmetrier (mellan till exem-
pel långivare och projektörer) samt så kallade nätverksexternaliteter i
stora integrerade system (Newell, 2008a). Dessa diskuteras också i
avsnitt 11.4. 

Fischer (2008) visar att en aktiv teknikpolitik främst ska ses som ett
komplement – inte som ett substitut – till en politik som prissätter kol-
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39. Arrow med flera (2009) och Mowery (2009) betonar att teknisk utveckling förut-
sätter såväl FoU som lärande i produktion och användning (learning-by-doing), och
offentliga FoU-satsningar bör därför inte planeras isolerat från praktisk tillämpning.
40. Ett skäl till detta är att en betydande del av den kollektiva kunskap som genereras
i exempelvis energisektorn är svår att omsätta i patentinbringande innovationer (se
också avsnitt 11.3). 
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dioxidutsläppen. Det europeiska handelssystemet för koldioxid (EU
ETS) samt den svenska koldioxidskatten innebär exempelvis att de
innovationer som genereras av teknikpolitiken också har ett ekonomiskt
värde och således kommer till användning i landet. Fischer konstaterar
bland annat (s. 500) att 

… rollen för offentligt stöttade innovationer är starkast när det
finns spillover-effekter och när minst en liten del av samhällskost-
naden – inklusive den marginella skadekostnaden av utsläpp –
reflekteras i priset (…) Medan klimatpolitiska styrmedel är
motorn för att nå klimatpolitiska målsättningar kan teknikpolitik
hjälpa motorn att gå fortare och mer effektivt, men den hjälper
bara om motorn är igång.

Diskussionen ovan visar att den framtida förekomsten av miljöinnova-
tioner är beroende av internaliseringen av två typer av marknadsmiss-
lyckanden, en som är kopplad till de negativa externa effekterna av
utsläppen av växthusgaser och en som härrör från de positiva externa
effekterna av ny kunskap som en kollektiv nyttighet. Ett styrmedel –
till exempel koldioxidskatt eller FoU-stöd – kan inte ensamt internali-
sera dessa två externa effekter på ett fullt ut effektivt sätt. Ett högre kol-
dioxidpris än det som kan motiveras av den (marginella) externa ska-
dekostnaden av koldioxid skulle till exempel innebära en avsaknad av
differentiering mellan teknologier med olika potential för spillover-
effekter. En rad studier (se bland annat Parry med flera, 2003) visar att
på lång sikt är det viktigast att (till exempel via en skatt) internalisera
den rena koldioxidexternaliteten jämfört med det marknadsmisslyck-
ande som kan kopplas till FoU-insatser, men att internalisera båda dessa
med – minst två – träffsäkra styrmedel är överlag den mest samhälls-
ekonomiskt effektiva politiken. 

Att i praktiken identifiera – och inte minst välja mellan – effektiva
teknikpolitiska styrmedel är svårt, inte minst på grund av en bristande
empirisk förståelse av den ekonomiska betydelsen av eventuella mark-
nadsmisslyckanden (Aldy med flera, 2009). Förekomsten av viktiga spil-
lover-effekter av FoU och tekniskt lärande innebär dessutom inte med
nödvändighet att politiken behöver inriktas mot att stödja utvecklandet
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och spridningen av specifika teknologier; det är i första hand viktigt att
diskutera teknikpolitiska åtgärder som huvudsakligen är teknikneutrala.
Denna slutsats motiveras bland annat av att kunskapens kollektiva
karaktär är mest framträdande i samband med grundläggande forsk-
ning, till exempel sådan forskning som utförs av universitet och institut.
Även i de fall där tekniken förhindras av till exempel informationsasym-
metrier och/eller nätverksexternaliteter är det i första hand viktigt att
identifiera styrmedel som så nära som möjligt angriper det grundläg-
gande problemet (såsom informationsasymmetrin) snarare än stödjer
vissa utpekade teknologier. I de situationer där viktiga marknadsmiss-
lyckanden kan kopplas till specifika teknologier kan dock även teknik-
specifika styrmedel bli aktuella. 

I de två närmaste avsnitten följer vi Fischers (2009) kategorisering
av teknikpolitiska åtgärder och diskuterar såväl teknikneutrala som tek-
nikspecifika styrmedel som kan bidra till utvecklandet och introduk-
tionen av ny teknik i energisektorn. Fokus ligger i första hand på att
diskutera generella lärdomar för styrmedelsutformning medan mindre
uppmärksamhet ägnas åt att analysera specifika styrmedel.

11.3. En teknikneutral politik 
för innovation och spridning av ny teknik

Den ekonomiska litteraturen pekar som regel ut grundforskning som
en given kandidat för offentligt stöd. Såsom antyds ovan tycks före-
komsten av positiva externa effekter vara relativt riklig för sådana sats-
ningar, och de kommersiella tillämpningarna är ofta okända. Den vik-
tigaste rollen för offentligt finansierad FoU finns vanligen inom de
områden där risktagandet är högt samt där det existerar stora osäker-
heter om den framtida avkastningen (Arrow med flera, 2009). Även om
mer riktade FoU-satsningar också kan ge upphov till betydande spillo-
ver-effekter är det viktigt att komma ihåg att detta gäller för en rad olika
projekt och FoU-stöd. Offentliga FoU-satsningar är således ofta för-
knippade med en hög samhällelig avkastning, men deras alternativkost-
nad är just därför också hög och styrmedel för teknikutveckling är i regel
mest effektiva om de har en bred inriktning. 

Det är svårt att bedöma hur väl existerande styrmedel (såsom patent)
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redan internaliserar de positiva externa effekterna av offentlig FoU, men
Neuhoff (2005) argumenterar för att det finns föga som talar för att
företagen i energisektorn fullt ut kan tillgodogöra sig fördelarna av sina
egna investeringar i FoU och lärande (exempelvis på grund av perso-
nalomsättning). Det finns ett antal skäl och argument som i kombina-
tion kan förklara varför investeringar i tekniskt lärande i energisektorn
ofta är lägre än vad som kan bedömas vara samhällsekonomiskt opti-
malt: 

– De nya teknologierna konkurrerar med de etablerade energislagen
endast på basis av deras kostnader; det finns med andra ord mycket
litet utrymme för produktdifferentiering av den typ som vi kan iden-
tifiera i exempelvis mobiltelefoniindustrin. 

– Den lagstiftning som samhället infört i syfte att skydda innovatörer
från spillovers är ofta otillräcklig i energisektorn. Möjligheterna att
på ett effektivt sätt patentera innovationer är begränsad (jämfört
med exempelvis läkemedelsindustrin). Detta beror bland annat på
att förnybara energiteknologier består av ett stort antal komponenter
och kräver expertis från en rad företag i syfte att förbättra tekniken.rq

Tidshorisonten för den framtida klimatpolitiken är dessutom lång
medan ett patents livslängd är begränsad. 

– Även om det är teoretiskt möjligt för ett företag att ha incitament
att investera långsiktigt i tekniskt lärande, för att sedan åtnjuta fram-
tida kostnadsreduceringar (se till exempel Dasgupta och Stiglitz,
1988), är det i praktiken få företag – och kapitalmarknader – som har
en så lång tidshorisont och ett så stort tålamod. Det kan också vara
svårt för finanssektorn att utvärdera projekt som bygger på framtida,
icke-realiserade, kostnadsreduktioner. Detta förstärks av att den nya
teknikens ekonomi är starkt beroende av den framtida klimatpoliti-
kens stringens, vilken i sig är osäker. 

Detta kan tillsammans motivera olika typer av teknikpolitiska styrme-
del (fördelaktiga lånevillkor etc.), inte minst sådana som bygger upp en
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41. Margolis och Kammen (1999) visar att den privata sektorns FoU-utgifter i energi
utgjort ca 0,5 procent av omsättningen medan motsvarande andel för IT och läkeme-
delssektorn ofta överstigit 10 procent. 
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generell forskningskapacitet för att möta framtida problem. En rad
andra teknikneutrala åtgärder kan också bidra till en mer effektiv tek-
nikspridning och allokering av FoU-insatser i energisektorn (Fischer,
2009). Dessa härrör främst från olika typer av politikermisslyckanden
såsom subventioneringen av de traditionella energikällorna. En effek-
tivisering av de regler som styr tillståndsprocesser för nya anläggningar
och den fysiska planeringen samt en ändring av villkoren för allokering
av utsläppsrätter inom EU ETS utgör exempel (se också avsnitt 10.4). 

Newell (2008b) drar slutsatsen att den höga samhällsekonomiska
avkastningen för FoU-investeringar inom klimatområdet kan motivera
en fördubbling av det generella offentliga FoU-stödet till forskning som
syftar till att reducera kostnaderna för att begränsa utsläppen av växthus-
gaser. Motsvarande analys har inte veterligen genomförts för svenska för-
hållanden. I avsnitt 11.5 diskuterar vi dock i korthet de svenska offentliga
FoU-satsningarna i energisektorn under de senaste 30–35 åren. 

11.4. Teknikspecifika åtgärder
i klimat- och energipolitiken

Det samhällsekonomiska motivet för att med offentliga medel stödja
utvecklingen av ny teknik försvagas som regel då diskussionen går från
att handla om allmän forskning till pilotprojekt, samt inte minst kom-
mersialisering och spridning i stor skala (Newell, 2008a; Arrow med
flera, 2009). Detta förhindrar dock inte att det kan finnas marknads-
misslyckanden och barriärer som är mer eller mindre teknikspecifika
och som i förekommande fall motiverar mer riktade styrmedel. Ett vik-
tigt exempel är förekomsten av skal- och läreffekter i produktionen av
nya och omogna teknologier – kostnaderna kan inte sjunka såvida inte
produktionen tar fart – och en stödpolitik som möjliggör en sådan
utveckling kan vara motiverad om potentialen för kostnadsreduktioner
är hög och politikerna kapabla att fasa ut stödet då tekniken är kom-
mersiellt gångbar.rw Ek och Söderholm (2009) visar att förekomsten av
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42. Ett viktigt villkor är naturligtvis att de samhällsekonomiska kostnaderna för den
omogna tekniken faktiskt blir lägre än, och inte endast lika hög som, motsvarande kost-
nader för den konventionella tekniken. Om inte så är fallet kommer inte dagens inve-
steringar i lärande att ge någon egentlig avkastning (Kolev och Riess, 2007). 
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globala läreffekter samt offentlig FoU utgör viktiga förklaringar till de
kostnadsreduceringar som skett i den europeiska vindkraftsindustrin
under 1980- och 1990-talen. 

Deras analys visar också att de offentliga satsningarna på vindkrafts-
relaterad FoU påverkats av dessa medels alternativkostnad – mätt i ter-
mer av långsiktig avkastning på statsobligationer – samt reducerats över
tiden i takt med att den aktuella teknologin mognat. Motsvarande lär-
effekter finns också för teknologier som använder biobaserade råvaror.
Tidigare studier belyser även de betydande svårigheter som är förknip-
pade med att mäta lär- och skaleffekter på ett fullt ut konsistent sätt (se
bland annat Nordhaus, 2009). 

Vissa tekniker är dessutom – såsom påpekats ovan – beroende av ny
infrastruktur och stödjande nätverk, men de tjänster som dessa erbjuder
är ofta kollektiva nyttigheter och de privata incitamenten för att inve-
stera i till exempel olika typer av distributionsnät är ofta för svaga
(Fischer, 2009). Detta kan leda till viktiga inlåsningseffekter och svå-
righeter för ny teknik att träda in på marknaden. Ett aktuellt exempel
är distributionen av alternativa drivmedel för bilar – exempelvis el,
 etanol och andra biobaserade drivmedel – och en viktig uppgift för den
framtida klimatpolitiken blir att internalisera dessa externa effekter på
ett ändamålsenligt sätt. 

Även om det existerar marknadsmisslyckanden som leder till en för
blygsam introduktion av vissa teknologier, är det samtidigt ofta svårt
att mäta den ekonomiska betydelsen av dessa, bedöma hur väl dessa
redan är internaliserade samt identifiera en effektiv politik för att inter-
nalisera eventuella kvarvarande marknadsimperfektioner. Osäkerheten
om den framtida potentialen för kostnadsreduceringar är stor, och tidi-
gare empiriska studier av till exempel läreffekter ger få riktlinjer om hur
det offentliga stödet ska diversifieras (se till exempel Söderholm och
Sundqvist, 2007). Det existerar därför också svåra avvägningar mellan
att peka ut enstaka tekniker för stöd eller satsa på en portfölj av alter-
nativ, och många tvivlar på att politiker och myndigheter är mest läm-
pade att ta dessa beslut. Den svenska satsningen på etanol som trans-
portbränsle är ett exempel där myndigheternas val av tekniklösning fått
mycket kritik, och där det finns en risk för nya inlåsningseffekter när
kanske mer effektiva lösningar (till exempel elbilar) äntrar marknaden.

191

Skogen-inlaga_Layout 1  2010-03-03  12.22  Sida 191



Det samhällsekonomiska (options)värdet av att vänta in ny information
kan ofta vara högt, men detta måste samtidigt vägas mot den framtida
nyttan av att investera i ny kunskap i dag. Framtida osäkerheter får inte
utgöra en ursäkt för en politisk passivitet. 

De flesta teknologier kännetecknas av ökande marginella produk-
tionskostnader i takt med ökad användning (på grund av konkurrens
om landområden, stigande bränslepriser etc.), och det betyder att i
många energiekonomiska modeller innebär ambitiösa klimatmål att
priset på koldioxid måste stiga betydligt för att de nödvändiga reduk-
tionsåtgärderna ska bli lönsamma. Denna bild förändras dock om det
finns så kallade back–stop-teknologier. Dessa är framtida teknologier
som kan ersätta de traditionella teknologierna för att till exempel redu-
cera koldioxidutsläppen, och de kännetecknas av att de kan användas i
stor skala utan väsentliga kostnadsökningar (Nordhaus, 1973). På så
sätt innebär deras existens att ett tak sätts för det pris på koldioxid som
krävs för att nå långsiktiga, ambitiösa klimatmål. 

Fischer (2009) argumenterar för att det starkaste motivet för ett rik-
tat offentligt stöd till ny teknik finns om det satsas på denna typ av ny
teknik. Exempel på möjliga back–stop-teknologier är koldioxidinfång-
ning och lagring (CCS), solenergi samt fusionsenergi. FoU-åtgärder
som väsentligen reducerar kostnaderna för denna typ av alternativ
erbjuder samhället en försäkring mot mycket höga policykostnader även
i ett värsta scenario, och detta skulle också minska kostnaden för de
åtgärder som måste tas på kort sikt. Det är inte mycket som talar för att
bioenergi, baserad på skogsråvara, utgör ett bra exempel på en back–
stop-teknologi, särskilt med tanke på den konkurrens om landområden
som ett ökat utnyttjande innebär. Detta motsäger givetvis inte det fak-
tum att utnyttjandet kan öka betydligt i framtiden – till exempel genom
ett mer effektivt utnyttjande av skogsindustrins restprodukter – men
någon definitiv reduktionsstrategi av växthusgaser erbjuder knappast
bioenergin. 

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram det faktum att klimatpro-
blemet är globalt och att den tekniska utvecklingen dessutom i hög grad
sker på en internationell arena; det finns därför skäl att försöka åstad-
komma en effektiv internationell arbetsfördelning av FoU-insatserna
inom klimatpolitiken samt uppmuntra till tekniköverföringsprojekt
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mellan utvecklade och mindre utvecklade länder. Detta skapar ett visst
utrymme för att i Sverige utforma teknikpolitiska satsningar inom de
områden där vi har en komparativ fördel (till exempel utnyttjande av
skogsråvaran). En stor del av de intäkter som svenska utvecklingsinsat-
ser bidrar med kommer dock – på grund av den nya kunskapens kollek-
tiva karaktär – att tillfalla utländska investerare (Barreto och Klaassen,
2003). En sådan teknikpolitik kan därför sannolikt inte motiveras sam-
hällsekonomiskt utifrån ett strikt nationellt perspektiv utan bör snarare
ses som ett sätt för Sverige att ta internationellt ansvar i klimat- och
energipolitiken. 

11.5. Svensk energirelaterad teknikpolitik 
och bioenergin – nu och i framtiden
11.5.1. Statliga FoU-satsningar under de senaste 35 åren
Figur 11.1 visar det totala offentliga energirelaterade FoU-stödet i Sve-
rige under perioden 1974–2007. Denna figur visar att det totala FoU-
stödet ökade dramatiskt som ett resultat av oljekriserna under 1970-
talet, men har sedan början av 1980-talet reducerats till mindre häften
av de nivåer som var aktuella vid tiden för den andra oljekrisen. Denna
historiska utveckling säger inget i sig om huruvida den svenska politiken
varit effektiv eller inte – exempelvis för snål eller för generös. Det kan
samtidigt noteras att den nuvarande svenska regeringen vill att Sverige
ska vara en föregångare inom internationell klimatpolitik. Det finns
många sätt att gå före på och den nuvarande strategin, att till exempel
inte fullt ut utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, har visat
sig vara en förhållandevis kostsam politik (Carlén, 2007). En än ambi-
tiösare satsning på långsiktig teknikutveckling inom väl utvalda områ-
den skulle kunna vara ett effektivare och tydligare sätt att visa klimatpo-
litiskt ledarskap. I dag finns en avsaknad av studier som på ett mer syste-
matiskt sätt belyser dessa vägval.re

Det finns många som förordar en kraftfull teknikpolitisk satsning på
bioenergi, baserad på såväl skogsråvara som jordbruksprodukter. Detta
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43. Se dock Bohm (2004) samt Carlén (2007) för några intressanta – men långt ifrån
uttömmande – undantag.
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är dock till viss del redan en verklighet. Att bioenergin fått en speciell
roll i den svenska energipolitiken under de senaste decennierna kan
bland annat illustreras av hur den statliga FoU-budgeten för energisek-
torn är fördelad på olika områden. Tabell 11.1 visar denna fördelning
för utvalda år under perioden 1975–2007. 

Vi ser här att i början på 1970-talet var intresset för förnyelsebara
energiformer mycket lågt, och före 1975 års energiproposition gick i
princip alla offentliga FoU-satsningar i landet till kärnkraftsforskning.
I och med oljekrisernas inverkan på svensk ekonomi ökade dock intres-
set för bioenergi kraftigt men mattades av efter oljeprisfallet 1985/86.
Under 1990-talet ökade det statliga FoU-stödet till bioenergin igen, och
2007 var bioenergins andel av de totala statliga FoU-utgifterna 26 pro-
cent jämfört med till exempel en motsvarande andel på endast 6 procent
1990. De ökade satsningarna på bioenergi sedan 1970-talet har skett på
bekostnad av betydligt minskade anslag till forskning om exempelvis
kärnkraft, solenergi och kol. 

Det ligger utanför detta kapitels syfte att analysera om dessa sats-
ningar varit effektiva eller inte, men några viktiga observationer förtjä-
nar att lyftas fram. En sådan observation är att det finns en betydande
ryckighet i det statliga stödet till olika teknologier och bränslen. Det
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figur 11.1. Totalt offentligt energirelaterat FoU-stöd i Sverige 1974–2007.
Reala priser. Miljoner kronor 2007.

Källa: International Energy Agency (IEA). 
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kan till exempel noteras att FoU-stödet till bioenergin varierat betydligt
utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Det tog fart då oljepriset sköt
i höjden men sjönk sedan tillbaka då oljepriset kollapsade i mitten av
1980-talet. Medan det är naturligt att privata FoU-satsningar påverkas
av rådande marknadsförhållanden bör det statliga stödet vara långsik-
tigt och fokusera på de områden där den framtida avkastningen är osä-
ker, men där det finns potential för betydande kostnadsreducerande
innovationer. Det är svårt att hävda att denna potential förändras i takt
med de rådande fossilbränslepriserna. 
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tabell 11.1 Statliga FoU-utgifter till energisektorn i miljoner kronor. 2007
års prisnivå.

Område 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007

Effektiviserings- och 
sparåtgärder 376,6 509,4 411,6 274,9 196,2 262,7 185,9 305,7

Fossilbränslen (totalt) 53,8 146,5 290,3 66,3 4,6 1,7 0,9 0,7
Olja och gas 9,8 0,0 5,4 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kol 44,0 146,5 284,9 29,2 4,6 1,7 0,9 0,7

Förnybar energi (totalt) 83,1 625,1 334,5 163,2 122,6 244,8 131,7 270,2
varav solenergi 7,3 283,1 128,1 65,5 16,7 16,8 6,5 28,2
vindkraft 29,3 101,5 31,7 40,4 17,0 45,0 2,3 12,2
vågkraft etc. 4,9 9,5 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4,2

Bioenergi (totalt) 24,5 226,8 163,1 54,4 87,7 168,3 112,5 208,9
varav transportbränsle – – – – – – 65,6 127,5
andra biobas. bränslen – – – – – – 10,6 73,7
värme- och elproduktion – – – – – – 4,0 7,7
övrig bioenergi – – – – – – 32,3 0,0

Geotermisk energi 17,1 2,1 9,6 2,9 0,5 3,3 0,0 0,0
Vattenkraft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 11,4 5,4 11,7
Övrig förnybar energi – – – – – – 0,0 5,0

Kärnkraft 371,7 249,5 167,5 143,8 68,2 51,1 52,3 50,0

Vätgas och bränsleceller – – – – – – 22,9 17,5

Elkraft, eldistribution 
och lagring 22,0 8,7 21,0 17,0 41,0 75,8 64,3 55,9

Övrigt (till exempel 
energisystem) 51,4 196,9 157,9 180,6 107,0 91,7 104,0 110,0

Total energirelaterad 
FoU-budget 958,7 1689,0 1382,8 845,9 539,2 727,9 562,0 810,0

Källa: International Energy Agency (IEA).
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Denna avsaknad av stabilitet i politiken återfinns också då det gäller
de mer teknikneutrala styrmedlen, och eftersom de svenska energi- och
skogsindustrierna är starkt kapitalintensiva leder oförutsägbarheten till
att långsiktiga, produktiva investeringar i bland annat privat FoU hålls
tillbaka. Ett exempel är de senaste decenniernas ändringar i energibe-
skattningen för värme- och kraftvärmesektorn som skapat stor osäker-
het i samband med investeringsbeslut. I den så kallade SNED-utred-
ningens betänkande påpekades bland annat att den svenska lagen om
skatt på energi (1994:1776) ändrades omkring 50 gånger under perioden
1995–2003 (SOU 2003:38). Detta fick till följd att endast kraftvärme-
projekt med kort återbetalningstid genomfördes. Den svenska värme-
sektorn har dessutom investerat betydande summor för att bibehålla
flexibilitet i bränslevalen och kan därför i dag reagera snabbt på föränd-
ringar i relativpriser samt bränsleskatter (SOU 1997:11; Roos med flera,
2003). Detta faktum leder i sig paradoxalt nog till att priseffekterna av
konkurrensen om skogsråvaran blir mindre signifikanta (allt annat lika).
Om priset på skogsråvaran stiger tillräckligt högt kommer värmesektorn
med relativ lätthet att kunna substituera till fossilbränslen; efterfrågan
på biomassa sjunker och därmed dämpas den initiala prishöjningen. 

Tabell 11.1 visar också att det svenska FoU-stödet till back–stop-tek-
nologier (solenergi, bränsleceller etc.) endast utgör en bråkdel av de
totala utgifterna för energirelaterad FoU. Inte minst är det noterbart
hur stödet till solenergi kraftigt reducerats sedan början av 1980-talet,
trots att de aktuella teknologierna är långt ifrån kommersiella. Så här
långt har också intresset för att offentligt stödja utvecklingen av koldi-
oxidinfångning och lagring varit svagt. Det förhållandevis generösa stö-
det till bioenergisektorn, och inte minst till utvecklandet av biobaserade
transportbränslen, kan motiveras av att detta är ett område där Sverige
har tydliga komparativa fördelar och där det därför ter sig naturligt att
landet tar ett speciellt ansvar internationellt. Det relativt måttliga FoU-
stödet till bioenergianvändning för el- och värmeproduktion ter sig ock-
så rationellt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv; centrala tek-
nikneutrala styrmedel (utsläppshandel och koldioxidskatt) ger betydan-
de incitament till att introducera bioenergi i energiproduktionen och
skapar därför också starka incitament för de kommersiella aktörerna
att själva initiera utvecklingsprojekt och FoU-insatser. 
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11.5.2. Teknikpolitik och utveckling av bioraffinaderier
I kapitel 9 diskuterade vi den spännande tekniska utvecklingen kring
skogsbaserade bioraffinaderier, och det är naturligt att avsluta detta
kapitel med en kort diskussion om behovet av statligt FoU-stöd till den-
na typ av verksamhet. Energimyndigheten (2008) pekar på att det finns
en rad framtida möjligheter för att åstadkomma ett mer effektivt utnytt-
jande av skogsråvaran med den nuvarande pappersmassaindustrin som
bas, men en rad viktiga FoU-utmaningar återstår dock innan till exem-
pel en kommersiellt gångbar produktion av biobaserade transportbräns-
len och/ eller kemikalier blir verklighet (se också Dale, 2003). 

En central riktlinje för den statliga FoU-politiken är att inte stödja
framväxten av specifika bioraffinaderier som sådana; eftersom många
av de framtida anläggningarna i hög grad kan dra nytta av existerande
massaproducerande anläggningar finns inte alltid samma inträdesbar-
riärer (technological lock-ins). Dessutom saknas ofta väl fungerande
underleverantörsmarknader, vilket försvårar introduktionen av annan
ny teknik. Det är viktigt att uppmärksamma att många av de framtida
intäkter som nya FoU-satsningar genererar på detta område redan i dag
är väl internaliserade i företagens investerings- och FoU-beslut, till
exempel vad gäller energieffektiviseringsåtgärder och samarbete med
andra industrisektorer. 

Den framtida utvecklingen av bioraffinaderier är starkt avhängig av
grundforskning kring skogsråvarans biologi och kemi (Energimyndig-
heten, 2008b). Här spelar offentlig FoU en viktig roll på grund av före-
komsten av betydande spillover-effekter. Ett bra exempel är den forsk-
ning som syftar till att utnyttja restströmmar från massabruk för att
generera plattformsmolekyler (till exempel bärnstenssyra), som känne-
tecknas av ett mycket brett användningsområde (biologiskt nedbrytbara
plaster, lösningsmedel etc.). Detta utesluter samtidigt inte viktiga pilot-
projekt som också kan generera ny kunskap av generell natur, speciellt
om dessa leder till betydande läreffekter. Viktigt är också att stödja
forskning som inte bara fokuserar på processerna med att ta fram nya
skogsbaserade produkter utan även på satsningar som kan främja ett
effektivt användande av dessa produkter.
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11.6. Avslutande kommentar

Vi har i detta kapitel argumenterat för att det ofta finns samhällseko-
nomiska skäl att kombinera en traditionell klimatpolitik (skatter, ut -
släppshandel etc.) med en teknikpolitik inriktad i första hand på breda
FoU-insatser. Generell forskning av stor betydelse för det framtida
utnyttjandet av den svenska skogsråvaran inkluderar, såsom betonats
ovan, kemisk processteknik och forskning kring råvarans biologiska
egenskaper. Det är samtidigt minst lika viktigt för utvecklandet av ny
teknik att politiken skapar förutsättningar för marknadens aktörer att
göra effektiva val. Att etablera ett pris på utsläppen av koldioxid är till
exempel centralt i detta sammanhang, men det är också viktigt att
avskaffa snedvridande subventioner i energisektorn samt undanröja
regleringar och direktiv som förhindrar teknikförnyelse. 

Alla de ekonomiska och juridiska hinder som möter ny teknik utgör
dock inte exempel på marknadsmisslyckanden, som kan motivera statlig
styrning, och det är därför viktigt att politiken vilar på en gedigen analys
av vilka incitament som möter dagens investerare samt om det finns
grund för att identifiera betydande tillkortakommanden i marknadens
funktionssätt. I kapitel 10 identifierade vi ett antal situationer som
manar till en reformering eller introduktion av styrmedel med syfte att
förbättra marknadsaktörernas möjligheter att göra effektiva val. 

Detta utesluter inte att det också kan vara viktigt med mer riktade
stöd till specifika teknologier och energislag, bland annat beroende på
att avkastningen på offentliga FoU-åtgärder ofta ökar då FoU-stödet
planeras i samverkan med praktiska applikationer. Det kan också vara
svårt att i praktiken skapa långsiktigt stabila politiska styrmedel som
ger tillräckliga incitament för till exempel skogsbolagen att investera i
privat FoU. Pilotprojekt som till exempel testar möjligheterna att på ett
effektivt sätt integrera ny skogsråvarubaserad produktion – av trans-
portbränsle eller kemikalier – med existerande produktion av traditio-
nella skogsindustriella produkter är intressanta i detta sammanhang.
Om tekniskt lärande i produktion och användning är en fundamental
drivkraft för kostnadsreduceringar blir det speciellt viktigt med styr-
medel som skapar långsiktigt stabila villkor för utvecklandet av exem-
pelvis underleverantörsindustrier. 
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Samtidigt finns betydande svårigheter förknippade med bedömning-
en av olika teknikpolitiska styrmedels ändamålsenlighet. Detta beror
bland annat på den genuina osäkerhet som råder om olika teknologiers
utvecklingspotential, hur väl eventuella externaliteter redan är interna-
liserade med hjälp av existerande styrmedel samt vilken roll en nationell
politik kan spela i en värld där teknikutvecklingen i hög grad är global.
Det är viktigt att den nationella teknikpolitiken på ett tydligt sätt för-
håller sig till den globala utvecklingen och utnyttjar de komparativa för-
delar som finns inom landet. Dessa förhållanden motiverar sammanta-
get mer fördjupade – teoretiska men inte minst empiriska – studier av
förutsättningarna och ändamålsenligheten för olika typer av FoU- och
teknikstöd med koppling till klimatpolitiska mål. 

Den genuina osäkerhet som finns om framtida teknologiers potential
får samtidigt inte utgöra en ursäkt för en passiv politisk hållning. Den
klimatrelaterade teknikpolitiken fungerar i mångt och mycket som en
försäkring mot höga reduktionskostnader i framtiden då den globala
klimatpolitiken kan förväntas bli mer stringent. För att skapa incita-
ment för ekonomins aktörer att investera i FoU och tekniskt lärande
krävs en uthållig och långsiktigt trovärdig politik – något som ofta sak-
nats i tidigare svenska offentliga FoU-satsningar i energisektorn – och
inte endast en satsning på de teknologier och energislag som i dag är
nära att bli kommersiella (Arrow med flera, 2009). 

Minst lika viktigt är att bygga upp samhällets kapacitet att bedriva
grundläggande och tillämpad forskning i framtiden, bland annat genom
utbildning av forskare, förstärkning av laboratorieverksamhet och sti-
mulans till forskarutbyten. Väl utbildade ingenjörer inom exempelvis
processteknik samt biologer och kemister som förstår skogsråvarans
egenskaper kan utgöra den viktigaste nyckeln till hanteringen av de
långsiktiga utmaningar som väntar oss under de kommande 50 åren
samt säkerställandet av att skogen på ett effektivt sätt bidrar till att möta
dessa utmaningar.
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12. Slutsatser

I Sverige har skogen spelat en viktig roll för den ekonomiska utveck-
lingen de senaste 100 åren och varit starkt bidragande till dagens väl-
färd. Över tid har skogen och skogsmarken fått allt fler användnings-
områden, vilket lett till ett alltmer intensivt nyttjande, både som råva-
rukälla för industrin och som bas för andra verksamheter. Detta har
till stor del möjliggjorts tack vare den höga tillväxten i landets skogs-
bestånd, samtidigt som skogsskötselmetoder utvecklats som möjliggör
såväl hög produktivitet som hög miljöanpassning. Detta har dock inte
kunnat förhindra uppkomsten av intressekonflikter kring skogens
utnyttjande och i dag är frågan om skogens användning kanske mer
aktuell än någonsin. Förutom skogens värde som råvara för en rad tra-
ditionella skogsindustriella produkter som papper och sågade trävaror
samt skogens ökade betydelse för energitillförseln, kommer utveck-
lingen inom det energi- och klimatpolitiska området att få stor bety-
delse. 

Men även det faktum att skogen och skogsmarken blivit alltmer vik-
tig ur rekreations- och biologisk mångfaldssynpunkt kommer att driva
på intressekonflikterna. På sikt – i takt med ännu starkare fokus på kli-
matfrågan och fortsatt teknisk utveckling – kan skogen också bli intres-
sant för produktion av exempelvis biobaserade kemikalier. Sammanta-
get innebär detta tydliga intressekonflikter, såväl av renodlad mark-
nadsmässig karaktär som av mer politisk karaktär, det vill säga slitning-
ar mellan olika miljö- och energipolitiska mål. Ur detta perspektiv är
det viktigt att belysa vilka värden som står på spel och hur olika utveck-
lingsscenarier påverkar skogens värden och nyttjande.

Det övergripande syftet med denna bok har varit att: (a) identifiera
samt analysera ett antal centrala ekonomiska och politiska faktorer som
påverkar den svenska skogens nyttjande och till viss del också dess pro-
duktionsförmåga, (b) belysa den ekonomiska betydelsen av olika mål-
konflikter rörande skogens användning samt (c) diskutera behovet av
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statlig styrning inom skogssektorn och införandet av specifika politiska
styrmedel (i energi- och klimatpolitiken, skogspolitiken etc.). 

I detta avslutande kapitel listar vi inledningsvis några av de mest cen-
trala slutsatserna från vår studie. Fortsättningsvis lyfter vi fram ett antal
viktiga lärdomar för de delar av svensk politik som på ett fundamentalt
sätt påverkar skogens utnyttjande. De viktigaste resultaten som följer
av studien kan sammanfattas i följande punkter:

– Skogsbrukets utveckling och användningen av skogsråvaran har för-
ändrats över tiden och kommer att förändras även i framtiden, i takt
med bland annat teknisk utveckling och förändrade preferenser. Det
nuvarande intresset för så kallade skogsbaserade bioraffinaderier kan
exempelvis innebära att skogsråvaran får nya användningsområden. 

– Konkurrensen om skogsråvaran är inte en fråga om fysisk utan om
ekonomisk knapphet, den uppstår exempelvis då förändringar i efter-
frågan från en användargrupp orsakar signifikanta prisförändringar
som även drabbar andra användare. Ju svårare det är för såväl skog-
sägarna som användarna av skogsråvara att anpassa sig till dessa hög-
re priser, desto mer intensiv upplevs konkurrenssituationen. 

– Kombinationen av en mer stringent klimat- och energipolitik i
riktning mot förnybara energibärare samt skogens ökade roll för
rekreation, biodiversitet och andra ekosystemtjänster innebär de fac-
to en hårdare konkurrens. Ökat uttag av skog för energiändamål –
samtidigt som stora arealer skogsmark skyddas från skogsbruk –
innebär högre kostnader för den traditionella produktionen (papper
och massa, sågverk etc.).

– I boken presenteras simuleringsresultat som visar att då politiken
samtidigt vill åstadkomma en begränsad klimatpåverkan samt öka
arealerna av skyddad skog kan detta medföra betydande press uppåt
på sågtimmer- samt massavedspriser. Ett ökat fokus på intensivod-
ling av skog dämpar dock denna prisuppgång. 

– Trots den ökande konkurrensen har inte skogsbruket eller avverk-
ningspraktiken förändrats mycket i respons till stigande priser och
efterfrågan på exempelvis skogsbränslen. Utbudet av skogsråvara är
ofta prisokänsligt, vilket innebär att (de marginella) uttagskostna-
derna för bland annat skogsbränsle kan stiga relativt snabbt vid ökad
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efterfrågan. Förekomsten av regionala marknader, transportkost-
nader etc. är viktiga orsaker till denna effekt. Internationell handel
kan dock lindra priseffekterna genom möjligheten att importera
från länder med lägre trädbränslepriser. Genom att förändra skogs-
bruket och skördetekniker bör det vara möjligt att öka den totala
produktionen av skogsråvara och samtidigt tillföra nya sortiment
till marknaden.

– En simuleringsstudie som presenteras i boken illustrerar att om
EU:s mål om 20 procent förnybar energi genomförs i varje med-
lemsstat till 2020 kommer priset på skogsbränsle att pressas upp och
därmed göra större uttag i Sverige ekonomiskt mer lönsamma, sam-
tidigt som importmöjligheterna av sådana bränslen från våra när-
områden minskar. En konsekvens av detta är att konkurrensen om
råvaran ökar. Möts inte en sådan situation av ökad produktion av
biomassa, till exempel genom ökad produktivitet i skogsbruket, kan
konsekvenserna för sågverksindustrin och massaindustrin bli bety-
dande. 

– Skogens roll i den så kallade kolcykeln är betydande, och detta reflek-
teras inte fullt ut i marknadspriserna på skog, skogsmark, och skogs-
produkter. För närvarande kompenseras inte skogsägare för sitt
bidrag till minskade koldioxidutsläpp på grund av ökad tillväxt i sko-
gen. Inte heller internaliseras de substitutionseffekter som uppstår
när avverkad skog omvandlas till energi- och skogsprodukter av olika
slag. En internalisering av dessa värden skulle kunna innebära att
mer skogsråvara produceras, samt att fördelningen av skogsråvara
mellan olika användningsområden förändras.

– Skogen genererar också andra värden av kollektiv karaktär och vår
studie visar att de värden som är förknippade med rekreation och
jakt ofta kan vara betydande, och är dessutom relativt känsliga för
förändringar i skogsbruket och skogens sammansättning.

Mot bakgrund av dessa iakttagelser är det viktigt att diskutera vilken
roll som politiken bör spela för att direkt eller indirekt påverka skogs-
bruket samt användningen av skogsråvaran. Nedan listar vi ett antal
centrala lärdomar för genomförandet av den svenska skogs-, energi- och
klimatpolitiken: 
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– Råvarukonkurrensen som sådan utgör inte ett samhällsekonomiskt
problem som motiverar statliga ingripanden; snarare är konkurren-
sen och prismekanismen nödvändiga för att signalera skogens ökade
knapphet. Politiken i sin tur bör inte försöka ersätta de ekonomiska
marknadernas grundläggande uppgift – att på ett effektivt sätt allo-
kera samhällets resurser – utan i stället fokusera på de värden som
inte är prissatta på någon marknad (miljökostnader, kollektiva nyt-
tigheter etc.).

– En viktig komponent i långsiktigt hållbar klimat- och energipolitik
är stabilitet i politikens mål, men en betydande flexibilitet i de medel
som används. Detta talar för ett brett användande av ekonomiska
styrmedel, såsom utsläppshandel och skatter, men tydligt mot direkt
statlig styrning av bränsleanvändningen och teknikvalen (såsom var
fallet i den nu avskaffade träfiberlagen). 

– Politisk styrning av skogens utnyttjande är i första hand motiverad
om de rådande marknadsförhållandena eller de politiska styrmedlen
och åtgärderna innebär väsentliga snedvridningar i de beslut som tas
på marknaden (av skogsägare, energiproducenter etc.). Politikens
viktigaste uppgift är att så träffsäkert som möjligt hantera dessa sned-
vridningar. 

– I boken presenteras exempel på förekomsten av ett antal ekonomiska,
politiska och rättsliga förhållanden som tenderar att leda till ineffek-
tiviteter på de skogsråvarubaserade marknaderna. Dessa inkluderar
till exempel ineffektiva regler för allokering av utsläppsrätter, inef-
fektiva tillståndsprocesser i energisektorn samt – inte minst – en
avsaknad av styrmedel som på ett fullödigt sätt internaliserar olika –
positiva och negativa – miljöeffekter i såväl skogsbruk, skogsindustri
som energiproduktion. Minst lika viktigt är att avskaffa snedvridan-
de subventioner i energisektorn samt undanröja regleringar och
direktiv som förhindrar teknikförnyelse. 

– Den föregående punkten talar för att de politiska åtgärder som påver-
kar skogens utnyttjande så långt som möjligt bör vara teknikneutrala
och i första hand inriktade på att förbättra marknadsaktörernas möj-
ligheter att göra effektiva val. Det finns samhällsekonomiska skäl för
att kombinera en traditionell klimatpolitik (till exempel utsläpps-
handel) med en teknikpolitik inriktad på breda FoU-insatser. Det
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kan också vara viktigt med mer riktade stöd till specifika teknologier
och energislag; detta beror bland annat på att avkastningen på offent-
liga FoU-åtgärder ofta ökar då FoU-stödet planeras i samverkan med
praktiska tillämpare. Det kan också vara svårt att i praktiken införa
långsiktigt stabila teknikneutrala styrmedel som ger tillräckliga inci-
tament för till exempel skogs- och energibolag att själva investera i
privat FoU. 

– Historiskt har den svenska energiskatte- samt FoU-politiken på ener-
giområdet uppvisat en avsaknad av långsiktighet, vilket skapar stora
osäkerheter om den framtida avkastningen på privat FoU. Utveck-
lingen av skogsbaserade bioraffinaderier är en viktig måltavla för
framtida FoU, och offentligt finansierad forskning kan och bör här
spela en viktig roll, inte minst när det gäller kemisk processteknik
och forskning om skogsråvarans egenskaper. 

Det bör slutligen framhållas att denna bok främst har bidragit med en
principiell analys av skogens utnyttjande utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv samt illustrerat några viktiga områden där målkonflikter
finns och kan förväntas förstärkas i framtiden. I dag finns ett stort behov
av samhällsekonomiska analyser som beskriver de konsekvenser som
uppstår i samband med olika politiska vägval. Den framtida forskningen
bör fördjupa vår förståelse av de områden som belysts i boken, men ock-
så bredda analysen till att i högre grad inbegripa internationella förhål-
landen och marknader samt andra politikområden (till exempel avfalls-
och jordbrukspolitiken). En viktig utgångspunkt för all forskning inom
detta område bör vara att användningen av den svenska skogen och
skogsmarkens nyttjande är och ska vara föränderlig över tiden. Skogens
nyttjande och produktivitet har skiftat genom historien och därför har
den också kunnat bidra till att bygga upp den svenska välfärden. På sam-
ma sätt bör också vårt framtida förhållningssätt till skogens användning
präglas av öppenhet inför nya lösningar och tillämpningar.
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Appendix

Energifakta och omräkningstabeller
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tabell a.1. Densitet och fuktighet hos ved och bark.

Träd- Stamdel Fuktkvot Rådensitet Torr-rådensitet
slag (%) (kg/mef) (kg/mef)

Min-Max Medel Min-Max Medel Min-Max Medel

Tall Splint 110–170 130 900–1050 975 500–375 475
Kärna 45–30 35 700–450 550 525–375 410
Stamved ub 90–170 115 90–1000 900 510–375 430
Bark 60–200 150 500–850 700 325–275 300
Stamved pb – – 850–975 875 – –
Stubbved – – – – – 475

Gran Splint 110–170 130 850–1050 925 450–375 400
Kärna 50–30 35 700–450 550 450–375 400
Stamved ub 70–170 100 800–1000 825 450–375 40
Bark 90–180 140 775–850 800 425–300 350
Stamved pb – – 800–950 815 – –
Stubbved – – – – – 435

Björk Yttre vedmantel 60–100 70 825–950 850 525–450 500
Central del 70–110 80 825–950 875 475–450 475
Stamved ub 60–110 75 825–950 875 510–450 490
Bark 60–110 75 850–950 875 525–475 500
Stamved pb – – 825–950 875 – –

Asp Stamved ub 60–110 75 650–800 675 500–350 400

Bok Yttre vedmantel 65–85 80 1000–1075 1060 625–575 580
Central del 65–85 80 1000–1025 1025 685–575 580
Stamved ub 65–85 80 1000–1075 1050 625–575 580

Ek Yttre vedmantel 90–70 75 975–900 950 525–500 525
Central del 75–70 70 1100–1000 1050 625–575 600
Stamved ub 80–70 75 1050–975 1025 600–550 575

Källa: Fakta om biobränsle, www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html.
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tabell a.2. Omvandlingstabell för trädbränsle.

Bränsle* mef MWh Ton

1 mes Flis, 35–40 % fukthalt. 0,37 0,8–1,0 0,31–0,28
1 mes Sågspån, 50–55 % fukthalt. 0,32 0,6–0,7 0,34–0,29
1 mes Kutterspån, 10–15 % fukthalt. 0,15–0,20 0,6–0,8 0,17–0,14

* Densiteten varierar mycket för trädbränslen och detta kan gälla för en och samma
fukthalt. Densitet torrsubstans = 400 kg/me. Stamvedens torr-rådensitet varierar mellan
400 och 600 kg/me fastvolym.
Källa: Fakta om biobränsle, www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html.

tabell a.3. Omvandlingstabell för förädlade biobränslen.

Bränsle MWh mes

1 ton Träbriketter, 12–15 % fukthalt 4,5–5,0 1,5–1,8
1 ton Träpelletter, 12–15 % fukthalt 4,5–5,0 1,5–1,8
1 ton Träpulver, 4–6 % fukthalt 4,8–5,2 4,5–5,0

Källa: Fakta om biobränsle, www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html.

tabell a.4. Fastmasseprocent per mes.

Produkt Procent

Flis 34–37
Kutterspån 20–25
Sågspån 31–35

Källa: Fakta om biobränsle, www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html.
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tabell a.5. Densitet och fuktighet hos ved och bark.*

Bränsle Effektivt Fukthalt Effektivt Effektivt Askhalt Svavel
värmevärde % värmev. värmev. % %
MJ/kg TS MJ/kg MWh/ton

Grot 19,2 45 9,5 2,6 1,5 0,05
Torrflis 19,2 12 16,6 4,6 0,8 0,03
Barkflis 19,2 55 7,3 2,0 3 0,05
Kutterspån 19,2 10 17,0 4,7 1,5 0,03
Sågspån 19,2 50 8,4 2,3 1,5 0,03
Salixflis 18,3 50 7,9 2,2 1,5 0,02
Frästorv 21,5 50 9,5 2,6 (2) 0,24
Stycketorv 21,5 40 12,0 3,3 (2) 0,24
Träpelletter 19,2 10 16,8 4,7 1,5 0,04
Träbriketter 19,2 10 16,8 4,7 1,5 0,04
Träpulver 19,2 7 17,7 4,9 1,0 0,04
Brännved 19,2 25 13,8 – 3,8 1,0
Halm 17,4 15 14,4 4,0 7 0,15
Rörflen, vår 17,2 14 14,3 4,0 5,5 0,1
Stenkol – 12 27,2 7,6 10 0,6
EO 1 35,9 GJ/me 0,01 42,7 11,9 0,005 0,1

* Tabellen visar medelvärden eller typiska värden för respektive bränsle och bör därför
endast betraktas som vägledande. Det kan förekomma mycket stora variationer inom
varje bränsleslag beroende på bränslets ursprung, hantering, lagring samt årstidsvaria-
tioner.
Källa: Fakta om biobränsle, www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html.
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tabell a.6. Energivärden på trädbränsle.

Fuktkvot Energivärde

% MJ/kg TS MJ/kg vått

8 19,00 17,60

9 18,98 17,41

10 18,96 17,23

11 18,93 17,05

12 18,91 16,88

13 18,88 16,71

14 18,86 16,54

16 18,81 16,21

17 18,78 16,05

18 18,76 15,90

30 18,47 14,20

60 17,73

80 17,24

100 16,75

135 15,89

Källa: Fakta om biobränsle, www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html.
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Enheter

mesk Skogskubikmeter. Avser volymen av en hel stam ovan stubb-
skär inklusive topp och bark.

mef Kubikmeter fast mått. Avser verklig volym virke med eller
utan bark.

met Kubikmeter travat mått. Avser volymen av en virkestrave,
erhållen som produkten av travens längd, bredd och höjd
inklusive luft.

memi Kubikmeter fast mått, mittmätt volym. Avser volymen av en
stock, beräknad som produkten av stockens längd och genom -
skärningsarean mitt på stocken.

metr Kubikmeter fast mått, topp-rotmätt volym. Avser volymen av
en stock, beräk nad genom att mäta stockens längd och dia-
metrarna 10 cm innanför rot- respektive topp ände. För rot -
stockar mäts rotändens diameter 45 cm innanför rotänden.

mefpb Kubikmeter fast mått. Avser verklig volym av stam eller stam -
del inklusive bark.

mefub Kubikmeter fast mått. Avser verklig volym av stam eller stam -
del exklusive bark.

meto Kubikmeter fast mått, toppmätt volym. Avser volymen (topp -
cylindervolymen) av en stock, beräknad som produkten av
stockens längd och arean 10 cm innanför topp änden och
under bark.

mes Kubikmeter stjälpt mått. Avser yttre volymen av flis, sågspån,
bark och liknande produkter inklusive luft i behållare, stack
etc.

OB Obarkad ved.
HB Helbarkad ved.
TS Torrsubstans.
Fuktkvot Vattenvikten i virket dividerad med träets absolut torra vikt.
Fukthalt Vattenvikten i virket dividerad med träets fuktiga vikt.
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