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Tilting forest industries from    
North to South 
Referat från ett seminarium arrangerat gemensamt av 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och 
Ingenjörsvetenskapsakademien. 26 april 2007
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Sammanfattning

Skogsindustrin”tiltar”söderut

–menharfortfarandetryggbasinorr

Visst kan det se tuff t ut för svensk skogsnäring. Skogsplantager på södra 
halvklotet kan ge tio gånger mer virke per hektar och år än en svensk 
medelskog. Skogsindustrins vedkostnader i Brasilien är i dag kanske 
hälften mot de i Sverige.

Ser man på industrins investeringsplaner ser det ännu tuff are ut. Nästan 
alla nya pappersbruk ska byggas i Asien, där marknadspotentialen fi nns. 
Och nästan alla nya massabruk i Latinamerika, som har gott om lämpliga 
marker för skogsplantager. 

Men det fi nns naturligtvis också problem med plantager, vilket 
framkom vid presentationerna och, kanske framförallt, i den avslutande 
diskussionen. Stora industri- och plantageinvesteringar i nya och 
obekanta sociala, ekonomiska och ekologiska miljöer är alltid riskfyllda 
projekt. Mycket kan gå snett, vilket det har gjort i bl.a. Indonesien.  
Industriprojekt i demokratiska länder som integrerar miljö- och 
sociala hänsyn i sin planering och verksamhet har betydligt bättre 
förutsättningar. 

Men svensk skogsindustri behöver inte darra av skräck. Vi har moderna 
välpositionerade industrier som kommer att klara sig bra. Ja, så kan man 
sammanfatta seminariet, som KSLA och IVA gemensamt arrangerade den 
26 april 2007. 

Omslag:Trebilderavskog:Ensvensk,välskött,långsamtväxandekvalitetsskog
medtall,enmisslyckadnedbrändplantagepåSumatraochenskogligtsett
mycketlyckadeukalyptusplantageiBrasilien.

ReferatsammanställtavArecaInformationAB
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En markant förskjutning pågår sedan flera år 
av skogsindustrins nyetableringar – från de 
tempererade och boreala delarna av världen till 
de subtropiska och tropiska. I USA har i stort 
sett inga nyinvesteringar i skogsindustri gjorts 
under flera decennier. Även vår nordiska
skogsindustri satsar i dag betydligt mera i 
”syd”, inklusive Kina, än i Norden. Stora 
Ensos nya pappersmaskin PM12 i Kvarns-
veden, som kom igång för några år sedan, har 
beskrivits som den sista stora nyinvesteringen i 
skoglig processindustri i Sverige.

Det finns många anledningar till denna      
”tilting” från Nord till Syd. För dem som 
arbetar med skogsbruk är skogsindustri en 
”naturlig följd” av skogsbruk, men för ägare 
och verkställande ledningar i de stora interna-
tionella skogsindustrikoncernerna är råvaran 
bara en av många faktorer i kalkylen. När-
het till de växande marknaderna i Asien och 
Latinamerika, rimliga energipriser, tillgång 
till utbildad men inte så dyr arbetskraft, FoU, 
kapitaltillgänglighet, skattenivåer, legal och 
fysisk infrastruktur etc., är andra viktiga fakto-
rer. Vissa av dessa är geografiskt neutrala, men 
för många är fördelarna med en lokalisering 
i Syd uppenbara. Dessutom kan råvaruför-
sörjningen ofta tillgodoses billigare i regioner 
där tillväxten i plantager är fem till tio gånger 
högre än den i boreala skogar. 

Länderna i Syd välkomnar naturligtvis dessa 
investeringar som ett bidrag till den eko-
nomiska utvecklingen. Samtidigt finns det 
berättigade farhågor om de miljömässiga och 
sociala effekterna av en tung, energikrävande 
och ”utsläppsbenägen” processindustri, base-
rad allt mer på intensivt drivna monokulturer 
av snabbväxande icke inhemska trädslag.

Politiska beslutsfattare, fackföreningar, skogs-
ägare och även en del skogsindustriföreträdare 
själva förstår troligen inte styrkan i denna 
utveckling och de långsiktiga konsekvenserna. 
Fabrikerna i Norden stängs inte heller över 
en natt, den nya globala skogsindustrikartan 
kommer att ”smyga” på oss. 

Syftet med seminariet den 21 april 2007 var 
att illustrera denna ”tiltning”. Vad driver pro-
cessen? Vilka problem och möjligheter finns 
det, i Syd och i Sverige? Och hur ska man 
förbättra möjligheterna för skogsindustriella 
investeringar i Sverige? 

Ett seminarium i tiden  
Björn Lundgren, ordförande i KSLA:s kommitté för internationella skogsfrågor. 

BjörnLundgrenvaritioårgeneraldirektörförWorldAgro-
forestryCentre(ICRAF)iNairobi,däreftervarhaninioår
VDförIFS,ettinstitutsomsamordnarforskningkringbio-
logiskaresurseriutvecklingsländer.Hanägnarsigsedan
år2000åtstyrelse-ochkommittéuppdrag,rådgivningtill
institutionerochprogram,konsultverksamhetm.m.med
internationellinriktning.
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Latinamerika – världens vedbod?  
Otavio Pontes, vice president för Stora Enso Brasil

Världsmarknaden för skogsindustriprodukter kommer att fortsätta öka  – och Sydamerika 
kan försörja hela världen med fibrer. Ja, så provokativt inledde Otavio Pontes sitt föredrag. 

Uruguay, Chile och Brasilien är i dag stabila 
länder med låg politisk risk. Det finns gott 
om mark, bara i Brasilien finns 178 miljoner 
hektar betesmark, den absoluta merparten 
är extensivt utnyttjad. Konkurrensen ökar 
visserligen om marken, sockerrör, majs och 
soja blir alltmer lönsamma grödor, men 
fortfarande finns det mark så det räcker åt alla, 
menade Otavio Pontes. 

Och det finns växtkraft. I Brasilien producerar 
eukalyptus i dag uppåt 50 kubikmeter per 
hektar och år. Det är tre–fyra–fem gånger 
mer än vad en svensk högproduktiv granskog 
mäktar med.  

Förädlingochalltbättreskötsel
Eukalyptusens produktion har mer än 
fördubblats sedan 1970-talet. Det här beror 
dels på att man hittar allt bättre kloner, dels 
bättre skötsel. 

Stora Enso har runt 1 500 eukalyptuskloner 
i en genbank. 50 kloner testas, och man ser 
då på deras produktion och densitet. 10 till 
12 kloner används praktiskt i planteringarna, 
och de byts efterhand ut som i takt med att 
bättre kloner identifieras. Det sker alltså ännu 
ingen urvalsförädling – och definitivt ingen 
genteknik, underströk Otavio Pontes. 

Konkurrensfördelar
Brasilien i dag har den lägsta vedkostnaden i 
världen. Dessutom är arbetskraftskostnaden 
fortfarande låg, men det kan ändras, trodde 
han. 

Den höga tillväxten är tillsammans med 
relativt låg arbetskraftskostnad områdets 
konkurrensfördelar. Nackdelarna är framför-
allt dyr energi och dålig infrastruktur. 

När man pratar om skogsplantager i Brasilien 
tänker man framförallt på pappersmassa, men 
marknaden för sågade trävaror ökar. Det är 
framförallt tall från södra Brasilien som man 
sågar och det mesta går på export till USA. 

Betesmarkerblirskog
Det inte är regnskog som har offrats för 
de nya plantagerna, underströk han med 
kraft. Han exemplifierade med Veracel, 
ett enormt massabruk i södra Brasilien. 
Det ägs gemensamt av Stora Enso och det 
norsk-brasilianska skogsföretaget Aracruz. 
Bruket försörjs av mer än 70 000 hektar 
eukalyptusplantager. Det här var regnskog 
fram till andra världskriget, men sedan 
byggdes vägar in i området och det ledde 
till en mycket snabb avskogning. Redan i 
mitten av 1970-talet var nästan all regnskog 
borta, allt var betesmarker. En miljökatastrof, 
menade Otavio Pontes. 

Det var på dessa betesmarker som Stora 
Enso i början av 1990-talet började plantera 
eukalyptus. Men plantagerna gynnar också 
en återetablering av regnskog. I alla plantager 
som anläggs nu lämnas mellan 30 och 50 
procent av arealen för fri utveckling. Här kan 
den ursprungliga vegetationen komma tillbaka 
och plantagerna blir ett mosaiklandskap med 
odlad eukalyptus och naturlig regnskog. 

Stora Ensos expansion i regionen fortsätter. 
Man har köpt ett pappersbruk med till-
hörande skogsplantager, det handlar om 
30 000 hektar skog. Och man köper in ny 
mark, i Uruguay äger man nu 30 000 hektar 
och i sydligaste Brasilien 46 000 hektar. Där 
planteras nu eukalyptus och tall, hittills har 
ungefär 5 000 hektar planterats i vardera 
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området. Målet är att på sikt anlägga en 
massafabrik. 

I de här projekten är vi mycket noga med 
att inte plantera skog på områden som 
klassats som ursprunglig pampas, utan det är 
framförallt extensivt skötta betesmarker som 
beskogas, poängterade Otavio Pontes.  

Inför varje nyetablering gör Stora Enso en 
noggrann analys av miljöeffekterna som 
biodiversitet och hydrologi. De socio-
ekonomiska effekterna är också viktiga och 
inför nya skogsprojekt har man alltid en dialog 
med alla relevanta lokala intressenter.  

Alternativamarkanvändningar.Snabbväxandeeukalyptus,ettstråksomlämnatsförfriutvecklingochexten-
sivtbete.Trädenärmerän30meterhöga.Foto:StoraEnso

Skapararbetstillfällen
Ett massabruk som Veracel skapar ungefär
30 000 arbetstillfällen, visar en studie 
som Otavio Pontes refererade till. Ett 
knappt tusental är direkt anställda, några 
tusen engageras som entreprenörer, 
framförallt i skogen. Resten är en så kallad 
multiplikatoreffekt, alltså jobb som skapas 
indirekt av verksamheten. 

Tree-farming är ett nytt begrepp, sade han. 
Vi uppmuntrar de lokala bönderna runt 
industrin att odla eukalyptus parallellt med 
andra grödor. Det ökar vår råvarubas och 
samtidigt välståndet i området. 
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Globala skogsindustriella trender  
Jan Wintzell, Sverigechef för Pöyry Forest Industry Consulting

Papper är en lokal vara, nya maskiner kommer framförallt att byggas nära de växande 
marknaderna i Asien. Massaindustrin är däremot global och Latinamerika kommer att bli allt 
starkare. Men nordisk skogsindustri är väl positionerad och alls inte dödsdömd. 

Vi arbetar i en tillväxtbransch, inledde Jan 
Wintzell sin presentation. Efterfrågan på 
papper förväntas öka på många marknader – i 
Kina, i resten av Sydasien, i Sydamerika och i 
Östeuropa. I de här områdena bedöms världs-
marknaden öka med över fyra procent per år. 
I Nordamerika och Västeuropa är tillväxtök-
ningen mer blygsam, en halv procent per år. 

Pappersbrukbyggsnäramarknaden
Det här speglar sig också i skogsindustrins 
investeringsplaner. Pappersproduktion är lokal 
– man tillverkar nära kunden och marknaden. 
Nästan inga nya pappersmaskiner planeras i 
dag i Nordamerika och Västeuropa, nästan alla 
ska byggas i Asien med Kina som storspelare. 

Massaindustrindärdetfinnsbilligved
För massaindustrin bedöms tillväxten bli en 
knapp procent om året globalt. Massafabriker 
läggs där det finns billig fiber. Latinamerika 
förväntas stå för en stor del av nyetablering-
arna, men det kommer också att byggas en 
del nya skogsplantager och massaindustrier i 
Asien, även om marktillgången är mer osäker 
där. Ryssland kan också bli en stor producent 
av pappersmassa om några år, trodde han. 

Returpapper–enbristvara
Returpapper är i dag en ödesfråga för världens 
pappersindustri. Det är den stora råvarubasen 
för många av de nya pappersmaskiner som 
planeras. Ja, den kinesiska pappersindustrin är 
helt beroende av returpapper, sade han. Man 
importerar i dag returpapper från USA och 
Europa. Den globala efterfrågan bedöms öka 
med två procent per år, samtidigt som åter-
vinningsgraden redan i dag är hög på många 
marknader. Det här kan bli ett stort problem. 

HurgårdetförSverige?
Hur går det då för den svenska skogs-          
industrin? Ja, vi har en ganska bra bas. Vi har 
ganska moderna fabriker. Vi har en effektiv 
produktion och vi gör bra produkter. Vår 
kompetens är kanske den högsta i världen. 
Vi ligger dessutom nära viktiga och fortfaran-
de växande marknader i Östeuropa. 

Vad behöver då förbättras i Sverige?, undrade 
han.  Ja, först finns det ett antal politiska 
frågor som måste lösas: vi måste få klarhet 
i vedtillgångarna och hur vedråvaran ska 
användas. Ska vi bränna den eller göra nyttiga 
produkter?, undrade han lite retoriskt. 

Vi måste satsa mer på forskning, helst få fram 
nya produkter från den svenska skogen. Och 
så måste vi fortsätta att utveckla människorna 
i näringen. 

Som en sammanfattning var han ganska 
positiv till utvecklingen. ”Det är mycket som 
talar för den förnybara råvaran skog i dagens 
klimatdebatt”, avslutade han. 

Ettskeppkommerlastat.Detärdenextrematillväx-
teniKinasomdriverhelavärldensekonomiidag.
Ävenskogsindustrinsutvecklingpåverkaspåtagligt.
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March 21, 2007
Timo Suhonen – 52A1000S.76.AA5

Growing demand and shifting markets for Paper and Paperboard
World demand for paper and paperboard is growing fastest in emerging
markets in Asia while the traditional main markets experience slow growth 
or stagnation. Paper production is increasingly “local”.
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March 21, 2007
Timo Suhonen – 52A1000S.76.AA7

Changing production prospects for Paper and Paperboard
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The growth of production is shifting outside the traditional supply areas to 
Asia, China in particular. However, production in Western Europe is still
expected to grow by some 15 million tons up to 2020. Opportunities in 
Eastern Europe are similar in scale.

March 21, 2007
Timo Suhonen – 52A1000S.76.AA11

Changing production prospects for Wood Pulps by region

-10 -5 0 5 10 15 20

North America

Western Europe

Eastern Europe

Japan

China

Rest of Asia

Latin America

Other regions

0 20 40 60 80

North America

Western Europe

Eastern Europe

Japan

China

Rest of Asia

Latin America

Other regions
Production
Consumption

Million tons

Growth of Production 2004-2020

Million tons

Production and Consumption 2004

The future production growth will concentrate on Latin America (primarily
Brazil, Chile, Uruguay), China and Eastern Europe (primarily Russia).

Förväntadnyproduktionskapacitetför
papperochkartongtill2020

Förväntadnyproduktionskapacitetför
pappersmassatill2020

Viärientillväxtmarknad.Diagrammetvisarförväntadkonsumtionsökningavpapperochkartong
framtillår2020.Itillväxtmarknaderförväntaskonsumtionenökamedmerän4%perår.Kinasvarar
ensamtförenstordelavdentillväxten.Imognamarknader,somVästeuropaochNordamerika,är
tillväxtenavsevärtlägre.

Papperskonsumtionivärldenframtillår2020



8

Därför satsade Stora Enso på Sydamerika  
Björn Hägglund, fd vice koncernchef, Stora Enso

Nordisk skogsindustri kommer stegvis att minska i tyngd, men förskjutningen sker långsamt.  
Ja, så kan man sammanfatta Björn Hägglunds presentation.

Densvenskaspelplanen
Svensk skogsindustri förbrukar ungefär 70 
miljoner m3fub varje år, inledde Björn Hägg-
lund. Hälften går till sågverk, hälften direkt 
till massaindustrin. Av sågverkets volym kom-
mer sedan ungefär hälften också till pappers- 
och massaindustrin i form av flis och spån. 

Pappersindustrins produktion består till unge-
fär hälften av kartong, en fjärdedel tidnings-
papper och en fjärdedel LWC och finpapper. 

Skogsindustrin producerar varor till ett totalt 
värde av cirka 200 miljarder kr per år, av detta 
är 100 miljarder ren nettoexport. 

Våra konkurrensfördelar har varit billig ved 
med unika egenskaper. Vi har dessutom haft 
billig energi, faktiskt billigast i världen tidi-
gare. 

Dessutom har vi legat nära viktiga marknader 
– efter andra världskriget växte Västeuropas 
konsumtion stadigt. 

Mennukommertropikerna
Men det här är historia nu, menade 
han. Marknadstillväxten sker nu i Asien. 
Energipriserna i Sverige ligger i dag på en 
genomsnittlig europanivå. Vi har inte högre 
energipris, men inte heller lägre, så den 
konkurrensfördelen är borta nu. Och så 
kommer tropikerna starkt.

 – Det här är varje skogsmans dröm, sade 
han och visade en flygbild på en avverkning 
av eukalyptus från Stora Ensos stora projekt 
Veracel i Brasilien. 

 – Jag var med när skogen planterades 2004, 
här slutavverkas den 2007. Träden är 30 meter 
höga, produktionen 60 kubikmeter per år. 

Dessutom är marken flack, det är lätt och 
billigt att avverka. Råvarukostnaden är låg, 
ungefär hälften mot den vi har i Europa. 

Det här är visserligen kortfibrig ved, 
underströk han. Den har lite sämre egenskaper 
än vår långfibriga råvara från gran och tall. 
Men priset är betydligt lägre för kortfibrig 
massa och då sker det en substitution i 
industrin. Man lär sig att använda alltmer 
av den billigare kortfibriga massan i sina 
processer. Samtidigt planteras allt mer 
långfibrig, snabbväxande tall i tropikerna. 

Sammantaget kommer det här att pressa 
priserna på långfibrig massa – och även 
på papper, spådde han. Utbudet av 
billig kortfibrig massa påverkar hela 
förädlingskedjan.

Det är först de senaste tio åren som vi har sett 
Brasiliens potential. Vi började lära oss odla 
eukalyptus i Cellbi i Portugal under 1970-
talet. Då var det inte intressant att investera 
i Brasilien – det var dyrt att låna pengar, 
inflationen var skyhög och det var en hög 
politisk risk.

Men nu har utvecklingen vänt och i dag är 
det framförallt tre sydamerikanska länder som 
är intressanta för skogsinvesteringar: Chile, 
Brasilien och Uruguay. Stora Enso är på plats 
i alla tre.

Afrikakankomma
Men det finns intressanta områden även 
i andra delar av världen: i Afrika finns till 
exempel Angola och Moçambique. Ja, om 
man ska odla snabbväxande träd ska man 
nog prata portugisiska, filosoferade Björn 
Hägglund.
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Allakankvalitetidag
Den tekniska utvecklingen är också viktig. Alla 
kan göra papper med bra kvalitet i dag, det var 
omöjligt för bara fem år sedan. I dag kan man 
t.ex. göra bra vätskekartong i Chile. 

Nordiskakonkurrensnackdelar
De ständigt ökande markpriserna i Europa 
talar också för tropikerna. De är långt högre 
än vad skogsbruket kan betala. Efterfrågan på 
mark överstiger tillgången markant – kanske 
på grund av Mark Twains enkla slutsats: satsa 
på mark, det görs inte längre. 

Ikristallkulan
Hur kommer det då att gå för svensk 
skogsindustri? Ja, vi har en hel del moderna 
fabriker, sade han. Speciellt de 
som inte förbrukar så mycket ved 
ligger bra till. 

Sågverken ligger också ganska bra 
till, även om det går upp och ner 
i den marknaden. 

Just sågtimmer var den enda 
nisch där Björn Hägglund såg att 
den svenska råvaran hade en klar 
konkurrensfördel. Nordisk gran 
och tall är svårslagna vad gäller 
synligt trä i inredningar. 

Vanliga standardfabriker för 
kemisk massa har däremot 
ingen bra position om de inte är 
välinvesterade – de kan försvinna 
på sikt. Samma kan hända med 
de integrerade bruken, trodde 
han.

Samtidigt underströk han 
att det också finns fördelar 
för nordisk skogsindustri:  
klimatförändringarna kan gynna 
oss och biomassproduktion 
ligger i tiden. Och allt det som vi 
idag gör av olja kommer vi helt 

säkert kunna göra av trä i morgon. Kevlar, 
kompositer och drivmedel.

Däremot var han tydlig med att genteknik inte 
är lösningen för nordiskt skogbruk: nästan alla 
träd som kommer att avverkas i Sverige fram 
till år 2080 är redan på plats. 

Efter den lite dystra framtidsbilden gav han 
dock en ljus framtidsprognos för en grupp i 
nordisk skogsnäring: skogsägarna. Den som 
äger skog är en vinnare i dag. Markpriserna 
stiger och det finns många alternativa kunder 
till skogsråvaran. 

Slutavverkningavsjuårigeukalytusi
VeraCruz.
Foto:StoraEnso.
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Det finns bra och dåliga skogsplantager
Jeff Sayer, IUCN, Schweiz

Skogsplantager kan vara både bra och dåliga för lokalbefolkningen och miljön. Ju mer 
långsiktigt man tänker som investerare, desto bättre blir plantagerna. 

JeffSayerärSeniorAdvisorvidIUCN,Inter-
nationalUnionforConservationofNature,i
Schweiz.Hanvartidigaregeneraldirektörvid
CIFORiIndonesien.Hanharocksåarbetat
vidWWF.

Hanbörjademedattpoängteraattmerän
hälftenavvärldensindustrifiberidagkommer
fråntropiskaochsubtropiskaskogsplantager.
Billigmark,lågalönerochbratillväxtbetingel-
serharlockatinvesterarna.

Nackdelar...
Visst kan man se många nackdelar med skogs-
plantager, sade han. Korruption, miljöpro-
blem, våld på landrättigheter, och vinster som 
försvinner till skatteparadis.  Han exempli-
fierade med en serie bilder från Sumatra med 
nedgångna, misskötta skogsplanteringar. Man 
fick en känsla av att de mest var anlagda för 
syns skull – skogsindustrierna i området kör-
des fortfarande på regnskogsvirke! 

...menocksåfördelar
Men man också se betydligt mer positivt på 
skogsplantager och skogsindustri, menade 
han. De skapar sysselsättning och förädlings-
värden. De bidrar  till en bättre infrastruktur 
och de drar till sig utländska investeringar. 
Skogen kan bli en motor i en ekonomisk 
utveckling.

Oftamycketfattigaländer
Det finns ett antal länder utanför Latiname-
rika som har goda förutsättningar för plan-
tageskogsbruk, enligt Jeff Sayer. Det är bl.a. 
Moçambique, Angola och Kongo i Afrika. 
Laos, Kambodja och Vietnam i Asien. Och så 
Nya Guinea. Det är länder med mycket mark 
och gles befolkning. Men, sade han, det här 
är samtidigt länder som ligger i botten på den 

globala välfärdslistan. De behöver utländska 
investeringar, men å andra sidan blir det alltid 
problem när pengar flödar in i svaga samhällen.

Vi ska inte investera i företag som i Sumatra, 
utan i företag som vill se goda regelverk och ha 
en sund resursbas – företag som vill blomstra 
under lång tid. Sådana företag vill ha välut-
bildade, friska medarbetare, bra infrastruktur, 
investeringskapital, lokala marknader. Och det 
är precis det som fattiga människor vill ha... 

Såhärkanplantagerblibra
Hur ska ett då skogsföretag agera för att     
etablera socialt och miljömässigt lyckade 
skogsplantager? Jeff Sayer räknade upp ett 
antal framgångsfaktorer:  

Ta ett landskapsperspektiv – se hur skogen 
förhåller sig till resten. 

Diskutera med lokala intressegrupper.

Sätt upp indikator på hur man ska mäta 
effekter på miljöförändringar och ekonomisk 
utveckling – och mät verkligen detta!

Gör nyttoanalyser, vem vinner och vem 
förlorar. 

Engagera samhället utanför skogen. 

Arbeta med humankapitalet – utbilda män-
niskor.

Följ alla lagar. 

Se till naturkapitalet och miljön (även om 
han inom parentes sade att förvånansvärt 
många plantager har gynnat biodiversitet  
– speciellt om man inom plantagesystemet 
har sparat naturskog eller lämnat mark för fri 
utveckling). 
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FSCharenviktigroll
FSC, Forest Stewardship Council, arbetar med 
nya kriterier och indikatorer för ett uthålligt 
plantageskogsbruk. I förslaget sägs bland annat 
att landskapets funktioner ska bibehållas, mil-
jöfrågorna utredas ordentligt och en viss andel 
av landskapet lämnas för fri utveckling. En 
viktig punkt är att FSC-godkända skogsplan-
tager inte får anläggas på mark som konverte-
rats från skogsmark efter november 1994.

Avslutningsvis
Skilj mellan ansvarstagande och icke ansvars-
tagande aktörer.

Belöna de som verkligen gör bra saker – inte 
bara sådana som pratar och har bra teorier.

Sätt de fattiga i centrum. 

Satsa på genomskinliga processer. 

Och glöm inte: högst på befolkningens lista 
kommer alltid utbildning, jobb och hälsovård. 

EnskräckbildfrånSumatra:enmissköttskogsplantagesomnyssbrunnit.Plantagenliggerpåentorvmark.
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Svenska skogsägares perspektiv
Mats Sandgren, vd Södra skog

Den svenska skogsindustrin ligger fortfarande bra till. Dessutom växer marknaden och det 
finns utrymme för både gamla och nya aktörer. 

Svenskaskogsägaresperspektiv
Mats Sandgren började med att visa Södras 
världskarta. Man har 34 000 medlemsföretag 
som tillsammans äger 2,2 miljoner hektar 
skog. Marknadsandelen i området är 53 pro-
cent. Man äger fem massafabriker, varav tre i 
Sverige. Man äger också totalt 10 sågverk med 
en sammanlagd produktion på 1,7 miljoner 
kubikmeter sågad vara. 

Historiskuppgång
Under 1970-talet dömde alla ut det svenska 
skogsbruket. ”Sälj skogen medan den fort-
farande har ett värde, snart tar det tropiska 
plantageskogsbruket över helt.” 

Men sedan dess har den svenska industrins 
virkesbehov bara ökat. 1969 gjorde industrin 
av med 50 miljoner kubikmeter virke, i dag 
nästan 80 miljoner kubikmeter. Trots att det 
nästan inte har anlagts några nya anläggningar 
i Sverige. Däremot har man varit duktig på att 
skruva och förbättra befintliga industrier så att 
de producerar allt mer. 

Styrkor
Vår styrka är att vi har lång fiber – det är 
fortfarande en konkurrensfördel, sade Mats 
Sandgren när han redovisade en SWOT-ana-
lys. Och så har vi gott om vatten till process-
industrin och till skogen. Regn blir en nyckel-
faktor för skogens tillväxt om växthuseffekten 
fortsätter. Det kan bli torka i andra länder.

En annan styrka är att vi ligger ganska nära 
våra marknader. Långa transporter är inte bra 
för klimatet – det är en konkurrensfördel för 
lokala marknader för både papper och massa. 

Ytterligare en styrka är våra sågverk. Timret 
är ryggraden i medlemmarnas avkastning 
från skogen. Och där hotas vi inte av tropiska  
massaproducenter.

Svagheter
Vår svaghet är att skogen växer långsamt, även 
om tillväxten kommer att öka med bättre 
skötsel och förädling. Vår bedömning är att vi 
kan öka tillväxten med 20 till 25 procent på 
medellång sikt i de sydsvenska skogarna, 50 
procent på längre sikt.

Möjligheter
Våra möjligheter är klimatfrågan, som gynnar 
skogsproduktionen på flera sätt: direkt genom 
att skogen kan ersätta produkter som tillverkas 
av fossila bränslen, indirekt genom att skog-
bruket kan sälja förnyelsebar energi. 

Ökat intresse för att bygga trähus är en annan 
stor möjlighet. 

Hot
De hot han såg var begränsande lagar, alltför 
ambitiösa naturreservat och – möjligen – en 
kommande klimatkatastrof. 

Sammanfattningsvis
Läget ser egentligen ganska bra ut för nordisk 
skogsindustri, sammanfattade han. Plantage-
skogsbruk på södra halvklotet är inte något 
akut hot på medellång sikt. Den globala 
efterfrågan av skogsindustriprodukter kom-
mer att öka så mycket att det finns plats för 
både nya plantager och nordisk industri. Och 
bioenergin är inget hot utan en möjlighet för 
skogsindustrin. 
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Sågtimmeravhögkvalitetärensvenskkonkurrensfördel.

Våramassaindustrierärvälinvesteradeochliggernäraviktigamarknader.HärSödraCelliMönsterås

Förnybarenergikommerstarktsometttredjebenförsvenskskogsnäring.Härpellets.Samtligafotondennasida:Södra
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Hetsig diskussion
Den efterföljande diskussionen blev livlig och delvis hetsig. Den handlade mycket om 
eukalyptusplantager i Brasilien. Är de bra eller dåliga? Och i så fall: för vem?  

Goodgovernance
Vad betyder ”good governance” för om en 
skogsplantage ska bli bra eller dålig, undrade 
en deltagare. Jeff Sayers svarade att det är 
ett stort problem med otydliga spelregler 
och myndigheter som inte agerar för 
befolkningens bästa. Han menade att ”bad 
governance” kanske är en huvudanledning 
till de misslyckade plantageprojekten i 
Indonesien. Det är snarare myndigheternas fel 
än skogsföretagens, menade han. Men man 
ska också veta att det tar lång tid att skapa 
good governance i ett land. Det finns ingen 
quick fix.

Nyaplantager
Var kan man anlägga nya skogsplantager?, 
undrade en annan deltagare. 

Det ska finnas mycket land och få människor 
per kvadratkilometer, sade Jeff Sayers. Och 
det ska regna tillräckligt.  

Jordens bördighet är inte lika viktig, 
kompletterade Björn Lundgren. Bördighet 
kan man ordna med gödsel, men det är inte 
realistiskt att vattna skogsplanteringar.

Björn Hägglund kompletterade: Man ska 
anlägga plantager på mark där det inte är 
alltför mycket konflikter. I Veracel finns 
kanske världens bästa förutsättningar för 
skogsproduktion. Det räcker med 2/3 av 
Sveriges skogsmarksareal, kanske 15 miljoner 
hektar, av den här marken för att tillgodose  
hela världens behov av industrived. 

Totalt finns det 8 till 9 miljoner hektar 
skogsplantager i Brasilien, förtydligade Björn 
Lundgren. Det är bara en bråkdel av all mark  
i landet. 

Miljödebatt
En del av debatten färgades av några svenska 
och fyra tillresta miljöengagaerade deltagare 
från Latinamerika, Indonesien och södra 
Afrika. Dessa ifrågasatte starkt skogsplantager 
och skogsindustri i Syd som koncept – ”enbart 
till för att förse Nord med massa”, ”ger inte 
alls så många jobb som industrin hävdar”, 
”skapar sociala problem”,  ”gröna öknar” och 
”ekologiska katastrofer” – för att nämna några 
av de argument som framfördes.  

Jeff Sayer upprepade vad han sagt i sin 
presentation, nämligen att det ur social och 
miljösynpunkt naturligtvis både finns bra 
och dåliga industrietableringar både i Syd 
och i Nord. De investeringar som gjorts i 
demokratiska länder i Syd av nordiska bolag, 
t.ex. Stora Enso, har dock fått högt betyg från 
tunga internationella miljöorganisationer som 
IUCN. Likaså är produktionen certifierad av 
FSC.

Stora Enso drog sig ur Indonesien när det 
visade sig att det planerade skogsprojektet 
inte kunde genomföras på ett miljömässigt 
och socialt acceptabelt sätt, påpekade Björn 
Hägglund.

Otavio Pontes reagerade på påståendet 
att investeringarna i massaproduktion i 
Syd huvudsakligen bidrar till att föda en 
överkonsumtion i Nord. Den ojämförligt 
största delen av produktionen av massa 
i Sydamerika används på de växande 
marknaderna i Sydamerika och Asien, vars 
tillväxt i konsumtion av fiberbaserade varor 
ökar betydligt snabbare än i Nord. 
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Slutkommentar
Svensk skogsindustri har moderna väl-
positionerade industrier som med stor 
sannolikhet kommer att klara sig bra under 
lång tid framåt. 

Oavsett vad vi tycker om skogsindustrier 
och snabbväxande planteringar, så kommer 
konsumtionen av papper, emballage, tidningar 
och böcker, hygienartiklar, byggnadsmaterial, 
möbler och andra vedbaserade nödvändiga 
produkter att öka snabbt – redan i dag finns 
det i bara i Kina och Indien tillsammans 
lika många människor som har en europeisk 
levnadsstandard som det finns i Europa! 

Frågan om var, hur och av vem denna 
efterfrågan ska mötas kommer, så 
länge det råder ett någorlunda fritt och 

globalt ekonomiskt system, att bero på 
marknadsnärhet, tillgång till råvara, energi, 
kapital, arbetskraft, kunskap, vatten, infra-
struktur, politisk risk med flera faktorer. 

Det är mer konstruktivt att skapa en förståelse 
för utvecklingen, både för länder och 
lokalsamhällen i Syd och för skogsindustrin, 
än att förneka nyttan av potentialen i dessa 
trender.

Och det är betydligt mer tilltalande att 
investeringar görs av socialt och miljömässigt 
ansvarskännande företag i demokratiska länder 
i Syd än att de görs av mindre nogräknade 
företag i länder utan folkligt inflytande och 
där korrupta politiker kan se mellan fingrarna 
på helt oacceptabla metoder.
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