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Vi må plante og hogge mer skog, sier Klima- og 
miljøministeren og FNs klimapanel 

Lederen for FNs klimapanel 
Dr. Pachauri og Tine Sundtoft 
plantet tre under Arendalsuka på 
AT Skog sin stand i 2014.  



Andelslag tilsluttet Norges Skogeierforbund 
(skogeiersamvirket)  med ca 7350 eiere/medlemmer

Hovedaktiviteter er avvirking og salg av tømmer, 
skogskjøtsel, skogbruksplanlegging og næringspolitisk 
arbeid

• Produktivt skogsareal [dekar] 10 mill.

• Omsetning av tømmer [fm3] 950 000

• Markedsandel i regionen 77 %

• Markedsandel i Norge 9 %

• Omsetning  [NOK] 600 mill.

• Antall ansatte 54

• Sertifisering ISO14001/
9001 
PEFC / FSC

AT Skog - Fakta

AT Skog har i tillegg betydelige industriengasjementer, blant annet i Moelven, Norske Skog og i 
etablering av bioenergi  gjennom datterselskapet AT Biovarme. AT Skog har tradisjon for å etablere og 
utvikle industri på egenhånd og spesielt i samarbeid med andre.
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AT Skog og AT Biovarme 

• Bioenergi har vært et fokusområde siste 10 år i AT Skog,  og er strategisk viktig for; 

– Avsetning  av energi- og massevirke

– Etablere nye virkestrømmer

– Utvikle nye produkter og markedsposisjoner

– Styrke miljø- og natur engasjementet igjennom leveranse av fornybar og CO2 nøytral bioenergi og 
biobaserte produkter

• AT Biovarme ble etablert i 2001 og har realisert prosjekter som leverer 100 GWh varme 

• Totale investeringer på over 300 millioner 

• Egenkapital på  40  millioner med  34-50 % eierskap 

• Anleggene forbruker i dag ca. 50.000 fm3 virke 

– Erstattet 1,25 % av bortfallet i treforedlingsindustrien på Østlandet



Selskaper med engasjement fra AT Biovarme 2013

Utvikling av fjern- og nærvarme 2007-2014 i AT Skog

Realiserte Prosjekt Oppstart Antall AT Biovarme Flisvolum, lm3 Tømmervolum

år GWh Utbygd Eier andel % pr. år v. 40 %fukt pr.år fm3 v.40%fukt

Bø Fjernvarme 2007 7,00 50,00 8 846,85 3 539

Bio Dalane 2008 3,00 34,00 3 791,51 1 517

Vegårdshei Bioenergi 2009 2,00 34,00 2 527,67 1 011

Moland Biovarme 2010 3,00 37,00 3 791,51 1 517

Croftholmen 2010 0,80 100,00 1 011,07 404

Kragerø Biovarme 2010 1,20 34,90 1 516,60 607

Nome Biovarme 2010 1,50 24,50 1 895,75 758

Thermokraft Notodden 2012 14,00 39,00 17 693,70 7 077

Myra Biovarme, Arendal 2012 4,00 34,00 5 055,34 2 022

Skien Fjernvarme 2012-2015 60,00 34,00 75 830,14 30 332

Totalt pr 1/12-12 96,50 121 960 48 784

100 GWh  og 50.000 fm3 tømmer
Union, Follum, Petterson
Og Tofte: Forbruk ca. 4 mill. fm3



Er biovarme «liv laga» ? 
Utfordringer framover i biovarme

– Kraftoverskudd gir lave energipriser; 

• Lave energipriser i et kort til mellomlang sikt 3-5 år (noen hevder opp mot 15…)

• Elsertifikat for grønn el-kraft, vil gi etablering av  26 TWh i det skandinaviske markedet og er støttet med ca. 20 øre/kWh

• Oppstart av finsk Kjernekraft 13 TWh

• Mildere vintre med mer nedbør gir større vannkraftproduksjon

• Nedlegging av kraftkrevende industri i Norge

• Fortsatt Resesjon i Europa 

– Utnyttelse av GROT og Heltre til bioenergi er avhengig av flisstøtten, som  ikke er forankret i lov og tatt bort fra 2013

– Etablering av infrastruktur (rørnett) er meget kostbart og stopper mange prosjekter

– Stat, fylke og kommuner har ambisiøse miljømål, men når de kommer til forvaltningsnivå opplever vi sjeldent betalingsvilje 
for biovarme

– Biovarme vil ikke kunnen erstatte markedet for massevirke etter nedlegging treforedlingsindustri i Norge, og den gir pr. i dag 
lav avkastning for eieren.

=> Økt fokus på langsiktig utvikling av bærekraftig bioenergi og trebaserte råstoffer  til transportsektor og industri. 



Grønt skifte mot fornybarsamfunnet

• AT Skog vil være med på å skape lokale verdier av lokalt råstoff gjennom å utvikle bærekraftige 
produkter for å erstatte fossile produkter innen transportsektor og industri

• Eyde Biokarbon er et markedsdrevet prosjekt for å utvikle kortreiste produkter fra trevirke der 
lokalt skogsvirke og biprodukter fra sagbrukene kan:

– sikre biokarbon av rett kvalitet til kundene

– utvikle ny fastlandsindustri

– øke verdiskaping og aktivitet i skogbruket

– sikre biokarbon av rett kvalitet til kundene

– styrke dagens treindustri

– redusere klimagassutslipp ved å la biokarbon erstatte fossilt karbon



Eyde Biokarbon 

Kortreist biokarbon fra skogen til 
smelteverksindustrien

Stort potensial for CO2 reduksjon ved å erstatte fossilt karbon 

med karbon fra skogen, som er et fornybart og bærekraftig 

råstoff til produksjonsprosessene



Mer miljøvennlig smelteverksindustri

- Smelteverkene kan og vil bli mer 

bærekraftige gjennom økt bruk av fornybare

innsatsfaktorer

- Fornybar smelteverksindustri med vannkraft 

og biokarbon som innsatsfaktorer i prosessen

- Smelteverkene ønsker å redusere sine CO2-

utslipp og erstatte mineralsk koks og

petrolkoks med biokarbon som

reduksjonsmiddel

- Biokarbon som reduksjonsmiddel kan 

gi prosess- og produktforbedringer i 

produksjonen til smelteverkene



Produksjon av ca 220 000 
tonn silisium og ferrosilisium 
årlig i Norge. Karbonet blir
brukt som
reduksjonsmiddel. Kjøper ca
20-25 000 tonn trekull pr år.

Produksjon av
silisiumkarbid. Karbonet er
et råstoff som blir en del 
av sluttproduktet. Bruker 
årlig 25 000 tonn karbon 
fra fossil petroleumskoks

.

Produksjon av ca 300 000 
tonn aluminium årlig i 
Norge.
Karbotermisk prosess i 
pilotfase. Bruker karbon fra
fossil petroleums-koks som
reduksjonsmiddel.

Non-profit FoU-
organisasjon som driver 
teknologibasert
oppdrags-forskning for 
regional industri.

Andelslag med 7350 eiere,
tilsluttet Norges
Skogeierforbund. Omsetter 
årlig 0,9 Mm3 tømmer.
Hovedaktiviteter er avvirking 
og omsetning av tømmer, skog-
skjøtsel, skogbruksplanlegging
og næringspolitisk arbeid.

AT Biovarme er et 
datterselskap av AT Skog SA. 
Selskapet leverer biovarme og 
bioenergiprodukter.

Nettverksorganisasjon for 
prosessindustri i Agder og
Telemark. Bedriftene har
samlet ca 24 mrd. NOK i 
omsetning og ca 7900 
ansatte. De bruker ca 270 
MNOK årlig i FoU og har
investert  9,5 mrd. NOK siste 
10 år. Eide-nettverket skal 
sikre at verdens mest
ressurseffektive og
bærekraftige prosessindustri
utvikles videre i Norge.

Eyde Biokarbon – samarbeidende selskaper
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Eyde Biokarbon (FoU-prosjekt) 2015-2018

• Mål: Etablere produksjon av miljøvennlig biokarbon basert på norsk 
trevirke

– Biokarbonet skal kunne erstatte fossile råstoff brukt i norsk 
prosessindustri og gi lønnsomhet i hele verdikjeden

– Prøveproduksjon i Frankrike – materialprøver og prosessdata

– Verifikasjon av kvalitet i Eyde-bedriftene - prosessegenskaper



Hva er biokarbon?
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• Biokarbon er et  kjemisk råstoff framstilt fra trevirke under høy temperatur og 
uten tilgang av oksygen (Pyrolyse).

• Biokarbon til prosessindustrien kan fungerer som reduksjonsmiddel eller som 
karbonkilde.

• Biokarbon i smelteverksindustrien skal  fungere i finstemte kjemiske prosesser  
ved høy temperatur.

• Viktig med:
 Rett reaktivitet
 Rett porøsitet
 Rett renhet (Fixed-C )
 Liten  gassutvikling
 Lite forurensninger
 Rett fuktighet
 God styrke
 Rett partikkelstørrelse

• Biokarbon vil være et spesialisert  produkt tilpasset kravspesifikasjoner fra 
de enkelte kundene



Hvorfor biokarbon?
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• Biokarbon skal erstatte fossilt karbon med et  fornybart og bærekraftig karbon fra 
skogen.

• Prosessindustrien i Eyde-nettverket arbeider målrettet for stadig å redusere utslipp av 
klimagasser og annen miljøpåvirkning. Biokarbon som et råstoff til produksjonen vil gi 
en betydelig reduksjon av CO2 utslipp.
• Erstattes 40 % av det fossile karbonet med biokull i Eyde nettverket vil man spare 

1.3 mill. tonn CO2 pr år
 60% av spart CO2 kommer fra bruk av biokarbon i metallproduksjon, resten fra biprodukter

• Biokarbon kan bidra til utvikling av nye fastlandsindustrier og bedre avsetning for 
skogbruket og trelastindustrien i distriktene.

• Biprodukter fra produksjonen kan gi biodrivstoff, biokjemikalier, bioplast og andre 
materialer.



Lønnsom produksjon av biokarbon?
Må ha best mulig bruk av hele produktstrømmen
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Pyrolyse

Flytende og gass

• Tørt trevirke: 50% karbon, 44% oksygen, 6% hydrogen.

• Over halvparten av karbonet kommer i form av flytende 

stoffer eller gass. Oksygenet er en utfordring.

• Øke utbyttet av biokarbon, pyrolyseolje eller gass?

33% biokarbonutbytte:

Gran:

8 fm3 trevirke pr tonn 

biokarbon

Eik:

5 fm3 trevirke pr tonn 

biokarbon

Biokarbon

- Må tilfredsstille  

strenge krav

- Mindre enn 1/3 av 

massen

- Mer enn 1/2 av 

verdien

2/3

1/3



Industrialisering forutsetter industrielt testanlegg for råstoff, 
produkter og energisystem
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• Høyere karboninnhold
• Lavere styrke

• Produktstrømmen vil endre seg betydelig avhengig av spesifikasjonen på biokarbonet

• Hvordan og hvor oppnår vi best mulig energiintegrasjon og lønnsomhet?

– Gass må brukes umiddelbart på stedet. Kondensat kan lagres og transporteres.

– Transportere flis til spillvarme, eller produsere biokarbon nærmest mulig råstoffet?

• Agder og Telemark har stor industri knyttet til karbon og syntesegass 

oC

Utbytte i %: 



Kunnskapskrevende nyskaping
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• Skifte til biokarbon har utfordringer:
– Forstå biokarbonets innvirkning på prosessene i prosessindustrien

– Utvikling og tilpassing av prosessene i prosessindustrien

– Utvikle produksjonsystem for biokarbon som gir lønnsomhet i hele verdikjeden

– Skreddersy biokarbon-produkt til ulike typer industri

– Medfører store investeringer i FoU, laboratorie-, pilot- og fullskalatester

• Store mengder pyrolyseolje og gass gir også nye muligheter
– Kan brukes til framstilling av biodrivstoff, kjemikalier og energiproduksjon

– Medfører ytterligere FoU-innsats 

• AT Skog og Eyde-nettverket har stor aktivitet med deltagelse i flere utviklings- og 
kompetansebyggende prosjekter
– Eyde Biokarbon, BioCarb+, Reship m.fl.



Behov for demoanlegg for senere industriell utvikling

2015 - 2017 2017 - 2019 2019 -
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Kortreist biokarbon
- styrket skogindustri og en nøkkel til nye bioindustrier?

• Smelteverkene kan og vil bli mer bærekraftige gjennom økt bruk av fornybare innsatsfaktorer og redusere  
utslippene av klimagasser

• Nye og spesialiserte produkter som biokarbon fra norsk skogindustri, - til nye og nære markeder med store volum

– Skog22: «på sikt etablere produksjon av nye bio-baserte produkter som vil gi en økning i råstofforbruk fra dagens nivå.»

• Kan gi bedre lønnsomhet i verdikjeden og løse ut nye industrier for biodrivstoff og biokjemikalier

• Fordel av det sterke prosessindustrimiljøet i Agder og Telemark

– Skog22: «Sterk satsning på produktutvikling innenfor områder der norske råvarer og aktører har eller kan utvikle 
konkurransekraft, delvis basert på klynge-samarbeid med annen sterk norsk industri, herunder smelteverksindustri»

«Skognæringen er en næring basert på fornybare og 
klimavennlige ressurser, samtidig som den i liten grad er avhengig 
av subsidier, sier landbruks- og matminister Listhaug 

Næringen representerer viktig aktivitet i distriktene. Regjeringen 
ønsker å få mer ut av denne næringen og vil legge til rette for økt 
avvirkning»



Hva kan myndigheter gjøre

• Gode rammer for FoU på bærekraft og bærekraftige produkter

• God støtte til industrielle testanlegg gjennom f.eks Miljøteknologifondet

• Nytt mandat til Investinor;   risikokapital,  delfinansiering av industrielle testanlegg, 

• Økte CO2-avgifter på fossile produkter

• Feed-in støtte for å erstatte fossilt kull med biokull

• Infrastrukturutbygging for effektivt uttak av råstoff fra skogen



Det grønne skiftet er her og vi er en del av dette


