Södra är en stor koncern med tillverkning av pappersmassa och olika
sågade träprodukter. Man var också pionjär på Bioenrgi då man redan
1980 bildade Södra Skogsenergi som senare har utvecklats till ett av
landets ledande bioenergiföretag.
Södras koncernchef Helge Eklund berättade på bioerngidagarna att
bioenergin hade en blygsam del i Södras omslutning och vinst. Ur miljösynpunkt är den dock mycket viktig och torde också kunna vara lönsam.
Helge Eklund, koncernchef Södra.

SÖDRA och bioenergin
M

inst lika viktigt för både
våra medlemmar och för
oss som företag är att såväl skogsproduktion som industriell verksamhet kan ske så uthålligt som
möjligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta har vi
också tagit fasta på när vi utformat koncernens affärsverksamhet.
Klorfri tillverkning av pappersmassa och utarbetandet av en
certifieringsstandard för skogsbruket är ett par konkreta exempel. Våra medlemmar vill känna en samhörighet med sitt eget
företag även i andra former än de
rent ekonomiska. Miljön är en
sådan En stark miljöprofil har
idag betydelse i all sorts affärsverksamhet.
Bioenergi är ett
strategiskt val
Satsningen på bioenergi är ett led
i denna strategiska inriktning.
Verksamheten i vårt energibolag
Södra Skogsenergi är inte vår
ekonomiskt viktigaste. Dess omsättning utgör endast tre procent
av koncernens totala.
Det har snarare visat sig svårare och svårare att få debet och
kredit att gå ihop och i år tvingas vi kanske för första gången visa
röda siffror, dock i så fall enda
gången hittills i bolagets cirka
15-åriga historia.
Prognosen för nästa år ser tyvärr
heller inte särskilt ljus ut, rent lönsamhetsmässigt, även om vi under
det gångna året kunnat konstatera en viss förbättring i prisbilden
tack vare förbättrad balans mellan
utbud och efterfrågan.
Knappt en procent av rotnet34

tot kommer från skogsbränslet. .
Det kan jämföras med de 70 procent som sågtimret genererar och
de nära 30 procent som hämtas
hem från massaveden.
Bioenergin blir för
oss lönsam på sikt
Ett skäl till att vi utvecklat bioenergin är att vi har en positiv
grundsyn på möjligheterna att på
sikt nå bättre lönsamhet för såväl
oss som företag som för våra
medlemmar.
100 miljoner har
investerats
Ett bevis på denna optimism är
den pelletsfabrik som vi nyligen
byggt vid Mönsterås Bruk och
som har kapacitet att tillverka
50 000 ton biobränsle årligen.
Där har vi investerat 100 miljoner i pelletsfabriken. Råvaran
utgörs av överskottsbark vid massaprocessen.
Det kan i sammanhanget vara
värt att notera att varje båtlass
pellets från Mönsterås Bruk har
kapaciteten att värma upp 200
villor under ett år. Om dessa tidigsare eldat med olja så innebär
det att vi besparar atmosfären
1 800 ton koldioxid.
Flera bränslesortiment
Inom Södra Skogsenergi arbetar
vi dels med skogsflis, dels med
biprodukter från den träbearbetande industrin samt torv. Vi har
mer än 100 leveranskontrakt och
kunderna är i första hand kommunala värmeverk, men även industrier, sjukhus, skolor, vårdhem och liknande. Våra leveran-

ser ligger i storleksordningen Verksamhetsbalans
drygt två miljoner kubikmeter Som ansvarig för en stor skogsper år, eller mer än 1,8 Terawat- koncern och för 31 000 skogsägare vill jag påpeka det för oss
timmar.
Ungefär hälften av leveranser- självklara – att uttaget av biosortimenten inte på vare
na är skogsflis. 30 prosig kort eller lång sikt
cent utgörs av biproskall tillåtas hämma
dukter från träindustrin medan torv och BIOENERGI timret och massaveden.
pellets-träpulver svarar
Det är trots allt här
för ungefär tio procent
vi som företag har
vardera. Produktionen
vår lönsamhet och
av träpulver och pellets
Sverige som nation
sker dels i Ulricehamn,
har de största exportdels vid den tidigare
inkomsterna att hämnämnda anläggningen
ta.
i Mönsterås.
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Konverterar mindre
anläggningar
Vi har också utvecklat en särskild
biobränsleprodukt, den så kallade garantivärmen. Det innebär
att vi konverterar traditionella
oljeanläggningar till biodrift och
levererar den energi som efterfrågas. Kunden får ett färdigt värmepaket.
Den här verksamheten är i
första hand avsedd för mindre
panncentraler, simhallar, vårdhem, sjukhus och liknande. Vi
har idag ett par sådana här projekt i drift.
Vårt bränslebolag Södra
Skogsenergi omsatte förra året
nästan 200 miljoner kronor.
Även om bolaget är litet inom
Södrakoncernen så är det ändå
ett av Sveriges största inom sin
bransch. Det har under 1990talet fördubblat sin omsättning
och har en stadig volymtillväxt.
Vi behöver dock bättre priser för
att långsiktigt klara lönsamhetsmålen.
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Lyhörda
Vi bör också vara lyhörda för vad
biologerna säger. Synen på den
biologiska mångfalden skall spela
en viktig roll i bedömningen av
vad som är möjligt att plocka ut
från våra skogar även vad gäller
bioenergisortimenten står fullständigt klart.
Samma naturhänsyn måste
gälla för uttag av såväl biobränsle som för det traditionella produk-tionsvirket.
Här handlar det både om ansvar för den biologiska mångfalden och om trovärdighet i vårt
skogsbruk.
Viktig roll
Sammantaget är det min fasta tro
att biobränslet kommer att spela
en allt viktigare roll. Efterfrågan
kommer att öka.
Enligt marknadsekonomins
grundregel bör det betyda att
också priserna stiger, avslutade
Helge Eklund, koncernchef på
Södra.

