
 

Paredzams, ka 2022. gadā ES pieprasījums pēc koksnes granulām 

sasniegs jaunu rekordu 

 

 

Saskaņā ar jaunu ziņojumu, kas iesniegts USDA Ārlietu lauksaimniecības 

dienesta Globālajā lauksaimniecības informācijas tīklā, Eiropas Savienībā 

2021. gadā patērēts rekordliels koksnes granulu apjoms - 23,1 miljons 

tonnu. Paredzams, ka šogad pieprasījums pieaugs līdz 24,3 miljoniem  

tonnu. 

 

Ziņojumā rekordlielais patēriņš 2021. gadā galvenokārt tiek skaidrots ar 

pieaugošo patēriņu mājsaimniecībās Vācijā un koksnes granulu 

līdzsadedzināšanu ar oglēm Nīderlandē. Paredzams, ka patēriņa 

pieaugumu šogad izraisīs ES dzīvojamo ēku tirgus paplašināšanās, 

galvenokārt Vācijā un Francijā, ko veicinās atbalsta programmas 

biomasas katlu uzstādīšanai un augstas fosilā kurināmā cenas. 

 

Ziņojumā norādīts, ka ES pieprasījums pēc granulām pēdējo 10 gadu 

laikā ir ievērojami pārsniedzis iekšzemes ražošanu, kā rezultātā ir 

palielinājies imports no Krievijas, ASV, Baltkrievijas un Ukrainas. Tomēr 

2022. gada aprīlī ES aizliedza Krievijas koksnes granulu importu, reaģējot 

uz šīs valsts iebrukumu Ukrainā. 

 

Ziņojumā lēsts, ka šogad ES ir aptuveni 25,8 miljoni tonnu koksnes 

granulu ražošanas jaudas, kas ir nedaudz vairāk nekā 25,45 miljoni tonnu 

pagājušajā gadā un 24,7 miljoni tonnu 2019. gadā. Tiek prognozēts, ka 

jaudas izmantošana šogad būs 78,3 %, salīdzinot ar 77,4 % 2021. gadā un 

77,8 % 2020. gadā. 

 

Paredzams, ka ES koksnes granulu ražošana 2020. gadā sasniegs 20,2 

miljonus tonnu, salīdzinot ar 19,7 miljoniem  tonnu 2021. gadā un 



19,209 miljoniem metrisko tonnu 2020. gadā. Paredzams, ka imports 

šogad sasniegs 6 miljonus tonnu, salīdzinot ar 5,428 miljoniem  tonnu 

pagājušajā gadā un 4,681 miljonu  tonnu 2020. gadā. Paredzams, ka 

2022. gadā ES eksportēs 2,25 miljonus tonnu koksnes granulu, salīdzinot 

ar 2,21 miljonu  tonnu 2021. gadā un 1,17 miljoniem tonnu 2020. gadā. 

 

Paredzams, ka 2022. gadā patēriņš sasniegs 24,3 miljonus tonnu 

salīdzinājumā ar 23,128 miljoniem tonnu 2021. gadā un 22,469 

miljoniem tonnu 2020. gadā. 

 

No 27 ES valstīm pērn visvairāk granulu pērn patērēja Itālija - 3,4 

miljonus tonnu, tai sekoja Nīderlande un Vācija, kas katra patērēja 2,9 

miljonus tonnu koksnes granulu. 

 

ES lielākais koksnes granulu ražotājs ir Vācija, kur pagājušajā gadā 

saražoja 3,3 miljonus tonnu, tai seko Latvija ar 2,3 miljoniem  tonnu un 

Zviedrija ar 1,9 miljoniem  tonnu. 

 

Dānija pagājušajā gadā bija lielākā koksnes granulu importētāja ES - 

3,184 miljoni  tonnu, tai sekoja Nīderlande - 2,822 miljoni  tonnu un 

Itālija - 1,902 miljoni  tonnu. Pagājušajā gadā visvairāk granulu no ASV 

importēja Nīderlande - 1,203 miljonus tonnu, tai sekoja Dānija - 329 000 

tonnu un Beļģija - 162 000 tonnu. Kopējais ES koksnes granulu imports 

no ASV pagājušajā gadā bija 1,853 miljoni tonnu, savukārt 2020. gadā tas 

bija 1,247 miljoni tonnu. Krievija pagājušajā gadā bija galvenā koksnes 

granulu piegādātāja ES - 1,914 miljoni tonnu, tai sekoja ASV - 1,853 

miljoni tonnu un Baltkrievija - 594 000 tonnu. 

 


