
Muligheter for næringsutvikling i treforedling
Gudmund Jenssen, Utviklingssjef i Norske Skog

20. Sept 2018 



Det er egentlig ingen mangler på gode ideer!



Produktmuligheter

MATERIALER

KJEMIKALIER

ENERGI og DRIVSTOFF

FÔR og NÆRINGSMIDLER



Products from biomass feedstocks
Source: Werpy, T. and Petersen, G. (2004): Top value added chemicals from biomass. (Pacific Northwest 
National Laboratory and the National Renewable Energy Laboratory)



Industriforutsetningene - historisk

• Grana og granfiberen

• God tilgang til billig elektrisk kraft

• Granfiberen som mekaniskmasse eller cellulose er meget godt egnet til 
papirproduksjon

➢ En viktig forutsetning også for ny utvikling og muligheter

«konkurransefortrinnet»



En integrert treforedlingsfabrikk for fremtiden

Fremtidens produkter 
innen

Papir og
Fiberprodukter

Energiprodukter 
og
Bio kjemikalier



Industrien i Norge i dag - utfordringene

• Storskala drift

• Nyanlegg krever store investeringer

• Kapital intensivt

• Kostnadsfokus og lav kost strategi

• Inntjeningen har vært lav og med ugunstig utvikling de siste 10-15 årene 

• Små FoU miljøer og begrensede FoU ressurser

• Mange nedleggelser de siste 10 årene – produksjonen av papir og masse i Norge 
er omtrent halvert



Mulighetene!

1. Produkter som kan erstatte alt som lages av plast
o Papir (poser, kartong, emballasje, kasser etc.)

o Trefiber og cellulose masser

o Fiberkompositt materialer

2. Smarte fibermaterialer og energieffektive bygg løsninger
o Lettere materialer

o Isolasjonsprodukter

o Mindre bruk av lim

3. Bio drivstoff
o Bio diesel

o Biogass

o Etanol

“De gode miljøvalgene”



Innovasjonsprosessen

DemonstratorerLab Pilot

Vekstprosjekter

• Relevant prosess

• Kompetanse

• Test av materialer i produkter

• Storskala test av konsept, trinnvis oppskalering

Ide FoU Mulighet/

Forstudie
Hoved-

studie
Utførelse

Spin Offs

Oppskalering: lab – pilot –demonstrasjonsanlegg - fullskala



Noen kommentarer

• Råstoff til bio-drivstoff produksjon bør hovedsakelig komme fra andre 
trevirkeressurser enn Gran og Furu

• Bedre forståelse av innovasjonsprosessen – oppskaleringsbehovet

• Stimulere til investeringsvilje

Vi kan ikke ende opp med at granstokken og

el-krafta eksporteres bare.

Det vil være en gedigen tragedie!


