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Ett väldigt skogsland  
- med tuff period under 2000-talet 

Kollaps på viktigaste 
marknaden – USA och dess 
byggsektor   

Högt värderad dollar 

Produktivitetsproblem i 
industrin 



Stålbadet innebär förändringar 

• Efterfrågan 

• Produktion 

• Industristruktur 

• Teknikskiften 

• Virkesförsörjningen 

 

    Svag lönsamhet  



 
2020 Vision   “Canada’s Natural Advantage” 
  
“By 2020, the Canadian forest products industry will power 
Canada’s new economy by being green, innovative and open to 
the world.  It is a place to grow and prosper.” 

 

2020 Stretch Goals: 
Performance -- Deliver a further 35% improvement in the sector’s 
environmental footprint 

Products -- Generate an additional $20 billion in economic activity from 
new innovations and new markets  

People -- Renew the workforce with at least 60,000 new recruits including 
women, Aboriginals and immigrants 

 

 
 

 



Biopathways 2009-2011 

• Biobaserade produkter/värdekedjor 
– Traditionella 
– Bioenergi 
– Biokemikalier 
– Biomaterial 

• Resultat: nyckeltal 
– Ekonomi 
– Sociala 
– Arbetstillfällen 

• FPAC, FP Innovations,  
Can. Forest Service m.fl 





Några resultat 

• Fortsatta marknader för befintliga produkter 
• Integrerade industrier ger 5 gånger fler 

arbetstillfällen än rena bioenergiindustrier 
• Vägen framåt = kombinera det gamla med det nya 
• Samarbeten och nätverk med innovativa företag i 

andra industrigrenar (olja, gas, kemi, fordon, 
rymd, jordbruk) 

• Policy och regelverk 
• Mycket stor marknadspotential för nya produkter 

(lång sikt) 
 



Construction value pathways 

• Lanserat 2012 
• Nyckelfaktorer för tillväxt inom skogsindustrin 
• Framtiden för byggsektorn (40 år) 
• Diversifiering av marknader och produkter 
• Ökat samarbete med arkitekter och byggföretag 

(byggsystem, flerfamiljshus, …) 
• Ökade prestanda hos byggmaterial 
• ”Från överlevnad till blomstring” 

– Standardprodukter 
– Nya material 
– Integrerade lösningar 

• FPAC lobbar för regeländringar för höghus 
 



 



Investments in Forest Industry 
Transformation (IFIT) 

• Initierat 2010, 100 miljoner CAD 
• Stöd till demonstratorer och marknads-

applikationer i kommersiell skala (”first-of-kind”) 
• Ansökningar för 2 miljarder 
• 15 teknologier har hittills fått stöd 
• Exempel:  

- Alberta Pacific (metanol) 
- Millar Western (’bio-energy effluent’)  
- Tolko (innovativ OSB-line) 

• Begäran om förnyelse (500 milj. CAD, 6 år) 
 



Likheter och skillnader 

Lika 
• Diskussionen  

– Bio-based 
– Tufft läge i industrin 

• Marknader 
– USA – Kina 
– Europa – 

Mellanöstern/Asien 

• Omvandlingstrycket 
– Befintliga och nya 

produkter 
– Integration 

 

Annorlunda 
• Skogsägandet 

– >90% allmänt ägande 

• Brukandet 
– Stora orörda områden 



Forskning, exempel 

• NSERC (drygt 1 miljard CAD totalt) 
– Forest Sector R&D initiative 

• Biomaterials and chemicals 
• Innovative wood products and building systms 
• Innovative green papers 
• Value chain modeling 
• 8 skogsanknutna nätverk, koordinerade från olika universitet 

• FP Innovations (knappt 100 miljoner CAD) 
– Wood products (31) 
– Pulp, paper and bioproducts (43) 
– Forest operations (15) 

 



Collaborative research? 

• Främjande av biobaserade produkter – ett 
gemensamt intresse 

• Upparbetade kanaler (FP Innovations, FORAC, 
VCO Network, flera universitet, …) 

• Lättare att samarbeta ju längre från 
marknaden frågan finns 

• Skogsbruk ligger bra till 

• Intresse uttryckt från båda håll 


