
Muligheter og utfordringer for 
skognæringen

OLAV BJELLA, VIKEN SKOG SA
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Viken Skog SA
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• Viken Skog er Norges største skogsamvirke
✓ Omsetning på 2,1 mrd kroner (2017)

✓ 9 500 andelseiere

✓ Representerer eiere av ca. 9,5 mill. daa prod. skog

✓ Har aktivitet i hele den skogrike delen av Norge

• Omsetter gjennom konstellasjonen Viken og AT 

Skog 4 300 000 m3 (43% av totalmarkedet)

• Deltar i hele verdikjeden fra skog til industri, bl.a. 
✓ Viken AT Market

✓ Viken Logistikk

✓ SB Skog

✓ Drammensregionens Virkesterminaler

✓ Treklyngen

✓ Moelven, Begna bruk, Hallingdal Trepellets

• 250 ansatte inkl. datterselskap

• All drift etter strenge miljø- og kvalitetsskrav
✓ Sertifisert etter ISO 9001/14001 (PEFC) og FSC



Skogen – en fornybar ressurs – en bærebjelke for det grønne skiftet
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1 liter tørt tre veier ca 0,5 kilo 

FOTOSYNTESEN:

Hvor mye CO2 er forbrukt?

Ca. 1 kg!!
Fotosyntese = lagring av solenergi
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40 meter

2
5

 m
et

er 300 liter/dekar/år  300 kilo CO2/år

Golf 1,6 TDI: 104 gram CO2/km

1 kilo CO2/mil

3000 kilometer



Hva er egentlig olje?



Det grønne skiftet er en mulighet!

Hvordan ”gå grønt” og samtidig tjene penger!

Påstand: 

Det næringsliv som ikke tilpasser seg dette er 

borte om 10 år!
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Industriutvikling Norge

➢ Bortfall av norsk treforedlingsindustri (massevirke, 

flis og spon)  samtidig som det er vekst i 

treindustrien (sagtømmer).

➢ Vanskelig å få avsetning på alt virke, noe som er 

nødvendig for å sikre avvirkning og en robust, 

forutsigbar og effektiv verdikjede.

➢ Transport – større biler/bedre veier → gevinst spises 

opp med lengre leveringsavstand på råstoffet.

➢ Eksport → risiko for volatilitet → marginalisert 

næring.

➢ Få aktører nasjonalt eller internasjonalt som ønsker 

å investere i norsk skogsindustri



Foredling i skognæringen
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Massevirke 

(40%) 

Sagtømmer 

(50%)

Energivirke 

(10%)

Papir & masse

Trevarer

Energi

Biobrensel

Kjemikalier

INDUSTRI

Papir/Masse/Kjemi (70%)

Tremekanisk industri Bioenergi

Flis, spon, 

bark

Ytre faktorer, f.eks.: virkemidler, valuta, infrastruktur, arbeidskraft 



Vårt utgangspunkt

Skogressursen øker

• Ressursen bør brukes til nasjonal 

verdiskapning og sysselsetning.

Markedet er mer komplekst 

• Tømmerstrømmen blir mer internasjonal som 

følge av bortfall av norsk treforbrukende 

industri → 4 av 10 tømmerstokker eksporters.

• Etterspørselen etter virke er økende bla. som 

følge av investeringer i svensk skogsindustri, 

økt internasjonal etterspørsel etter bl.a. 

produkter fra biomasse og fokus på bærekraft 

og klima.

Økt konkurranse blant tømmeraktørene



Mulighetene i bioøkonomien

• En global megatrend 
er økt fokus på bærekraft, 
miljø og klima.

• Skognæringen har ressurs-
og markedsmessige 
muligheter for vekst og 
utvikling.

• Skognæringen kan bidra 
vesentlig til økt verdiskapning 
og sysselsetting, og samtidig 
bidra til å løse den globale 
klimautfordringen.

Norge – Stående volum skogSkog i Skandinavia

• På det økonomisk drivverdig skogarealet er 

det rundt 250 mill./m³ hogstmoden skog.

• Årlig tilvekst er 23 mill./m³.





Potensialet for økt avvirkning
Prognose utført av NIBIO v/Stein Tomter 
2016 basert på Landskogtakseringen –
Akershus, Østfold og Vestfold

Forutsetninger:

▪ Driftsveilengde mindre enn 1,5 kilometer

▪ Libratthet lavere enn 90 % (100 % = 45 grader)

▪ Positiv driftsnetto

▪ Arealet er under barskoggrensen

▪ Reduksjon for naturlig avgang

▪ 10 % reduksjon for topp, avfall, svinn og eget forbruk

▪ 10 % reduksjon for miljøhensyn

▪ Minimum diameter v 1,3 10 cm

▪ Geografisk avgrenset av tradisjonell Viken geografi
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Akershus, Østfold og Vestfold 2016 – 2066 (50 år fremover)

Med balansekvantum forstås det høyeste jevne kvantum som med bestemte 
forutsetninger er mulig å avvirke hvert år inntil det kan økes permanent.
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Akershus, Østfold og Vestfold            2016 - 2066

Det tynnes etter den oppsatte plan og optimalt mtp biologisk vekst og alle 

bestand sluttavvirkes ved hogstmodenhetsalder.



En forutsigbar, robust, fleksibel og effektiv 
verdikjede sikrer konkurransekraft



Effektiv transport  -en kritisk forutsetning

• 19,5 meters vogntoglengde eller kortere betyr 
kjøreforbud for tømmervogntog. Tømmer fra disse 
områdene i dag er nærmest verdiløst og dermed ikke 
blir hogd. 

• BK T8/50 og BK 10/50 innebærer at kostnaden er 20% 
høyere enn ved 60 tonns transport.

• BK T8/40 øker kostnaden med 70-80%

• BK 8/32 innebærer transportkostnader høyere enn 
massevirkeprisen (2017!) og dermed ikke er lønnsomt 
å hente.

• Skog- og skogindustrien er avhengig av hele veinettet. 
Store investeringer i skogsbilveiene får ikke ønsket 
effekt
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Stor framgang med oppskriving av bruer 
på fylkesveiene

• De gjenstående ca. 2000 bruene er de mest kompliserte, og vi må 
påregne at en større andel ikke kan skrives opp

• På landsbasis er 9071 av 11287 bruer vurdert, med unntak av ca. 
150 kan alle skrives opp til 60t

• Skognæringen jobber med innspill til prioritering av 
utbedringsprogram

• Viktig at budsjettene til fylkesveiene økes, og at det prioriteres 
veier som gir størst nytte for næringslivet.
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Viken AT Market AS

▪ Selskapet ble etablert i 2015, operativ medio 
2016

▪ Eies 50/50 av Viken Skog og AT Skog

▪ Selskapet er ansvarlig for eksport av tømmer 
for eierne. 

▪ Fra 2019 avtale om eksport av tømmeret til 
Vestskog.

▪ Eksport av tømmer krever operativ 
tilstedeværelse for å sikre lønnsom drift. 

▪ Alltid søke etter nye markeder og løsninger 
som gir en verdikjede i verdensklasse. 

▪ www.vikenatmarket.com

http://www.vikenatmarket.com/


Lierstranda – en viktig tømmerhavn for 
Østlandet

• En tømmerhavn i Indre Oslofjord/Drammensfjorden er av stor betydning nå -
forhåpentligvis avtakende over tid.

• Kritisk viktig reserveløsning/alternativ kanal til industrien i Karlstadregionen

• For skognæringen kan man forestille seg at det igjen vil bli behov for import av 
råvarer, slik det var helt frem til omkring 2010.

• Viktig med oppstart av en regional planprosess, og framtidig finansiering 
gjennom NTP
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• Optimismen for skogbruket i Norge har 

aldri vært høyere!

• Høy etterspørsel etter nesten alle 

tømmerkvaliteter, og mange nye 

industriprosjekter under utvikling.

Eksempler:

• Norske Skog Saugbrugs

• Borregaard

• Statkraft/Södra på Tofte

• Biozin AS

• St1 Follum

• Hunton

• Splitkon

• Moelven/Bergene Holm

Optimisme
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