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Regeringens förslag till energi-
paket har som målsättning att 
öka den årliga användningen 

av skogsflis från nuvarande 6 miljo-
ner till 13,5 miljoner m3f. Detta är en 
av åtgärderna för att kunna uppnå 
den nationella målsättningen att 38% 
av vår primärenergi skall komma 
från förnybara energikällor år 2020. 
I paketet ska trä stå för över 50%. 
En ökad efterfrågan på energived 
gör att skogsägarna kan få bättre 
lönsamhet i skogsbruket. Ur skogs-
ägarens synvinkel medför ökad 
användning av trä som bränsle att  
efterfrågan blir kontinuerlig och min-
dre beroende av konjunktursväng-
ningar. 

I Österbotten finns det potential att 
framför allt höja uttaget av energived 
från unga skogar. Dessa kan nu sät-
tas i skick, då efterfrågan på veden 
ökar. Hyggesrester och avfall från 
skogsindustrin utnyttjas redan rela-
tivt väl, tack vare tidigare satsningar 
på stora kraftverk. För att nå målet 
krävs ändå att efterfrågan på skogs-
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industrins produkter hålls på minst 
nuvarande nivå. Minskningar här, 
leder till att bortfallet av hyggestes-
ter och avfall bör ersättas med rund-
virke.

En viss oro har uppstått bland vär-
meföretagare om hur marknaden 
för energived kommer att utvecklas 
i framtiden. Kommer kraftverken ge-
nom de föreslagna stödåtgärderna 

(inmatningstariffer och ett produk-
tionsstöd för el som varierar enligt 
priset på utsläppsrätter), att ha en 
bättre betalningskraft för virket? 

Det kommer sannolikt att ta lång tid 
innan vi ser hur det här utvecklas i 
praktiken. Värmeföretagarna betalar 
idag ett konkurrenskraftigt virkespris 
och har nog goda förutsättningar att 
göra det i framtiden också. 


