
 

Värdefull råvara eldas upp 

I all miljövänlig strävan blir konkurrensen om råvaran från skogen 
allt hårdare. I dag bränns mycket av det som förr användes till att 
göra möbler, träskivor och papper.  
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- VI KAN INTE fortsätta elda upp prima virke. Sverige kan tjäna oerhört 
bra med pengar om vi förädlar virket, säger Leif G Gustavsson, vd för Trä- 
och möbelindustriförbundet (TMF). 
 
Efterfrågan på skogsråvara beräknas öka med nio miljoner kubikmeter 
fram till 2010. Energisektorn med värmeverken i spetsen kommer att stå 
för 75 procent av ökningen, visar en färsk analys från konsultföretaget 
Pöyry. 
 
Stödet till användning av förnyelsebara energikällor snedvrider 
konkurrensen om råvaran och riskerar att bli kontraproduktivt, anser TMF. 
 
ATT ELDA UPP en gammal uttjänt möbel är rimligt ur miljösynpunkt, 
men inte att bränna färskt virke som kan förädlas och ge stora 
exportinkomster, är resonemanget. 
 
Enligt TMF genererar den svenska trä- och möbelindustrin större export än 
både järnmalm och pappersmassa tillsammans. Branschen omsätter 60 
miljarder kronor per år och skapar 45.000 jobb. 
 
- I grunden känner sig denna viktiga sektor hotad, säger Leif G 
Gustavsson. 
 
Energisektorn började konkurrera med trä- och möbelindustrin om 
råvaran när eldningsoljan fasades ut av miljöskäl. Sedan kom 
elcertifikaten som tilldelades energisektorn för att stimulera användningen 
av biobränsle. 
 
NÄR ENERGISEKTORN SNABBT blev en ny betalningsstark konkurrent 
tvingades bland annat Byggelit lägga ned två industrier 2001 och 2003. 
Energisektorn har drivit upp priset på sågspån som Byggelit behöver. 
Företagets träskivor används ofta för möbeltillverkning. 
 
- Den mest uppenbara konsekvensen för oss är att råvarupriset har ökat 



med mellan 70 och 80 procent under de senaste fyra åren, säger Byggelits 
vd Eva Hörwing till TT. 
 
En lösning som borde utredas är att ge subventioner för eldning med 
råvara som inte är industriellt intressant, anser hon och syftar på stubbar, 
toppar och grenar. 
 
TMF:s beräkningar visar att de investeringar som väntas utebli på grund 
av konkurrensen motsvarar nära tre miljarder kronor. 
 
- Det skulle skapa många nya jobb i glesbygden, säger Leif G Gustavsson 
och efterlyser en större helhetssyn i klimatpolitiken.  
 
 
Toni kommentar: 
Först tillåter ni att s+mp+v regeringen med förevändning att skapa miljöbränsle med 
mängder av regleringar där man med skattepengar eldar upp skog och mat. 
Hur korkade är ni i möbelindustrin som inte kan förutse vad som har skett med 
arbetsnedläggelse, högra skatter för att lämna skattebefrielse för dom som vill slippa 
betala trängselavgifter samtidigt som man ökar utsläppen. Det är med förbund som 
Trä- och möbelindustriförbundet TMF,  SLTF, BR och många fler 
som Sverige sprungit fel vilket är dyrbart varför Alliansen nu gör 
en ”pudel” 
Efter att miljarder kronor eldas upp årligen bokstavligen med ett 
ökat utsläpp av Co2. 
 

 


