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Kort om Viken Skog SA 

  Norges største skogsamvirke  
 
  10 200 andelseiere i fem fylker 

 
  Mer enn hvert femte tre hogd i Norge 
 omsettes gjennom Viken Skog 

 
  Industrielt engasjement i 100 år 

 
     Solid økonomi, ca 1 mrd kr i omsetning, 500 
 mill kr i egenkapital 

 
     ca 75 ansatte i morselskap, 140 i konsern 
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Viken Skog består pr. november 2014 av: 
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Viken Skog skal ivareta andelseiernes interesser, og det er 
nedfelt i de strategiske hovedmål med: 
  
 
 
 

• Å ivareta og fremme bruks- og eiendomsrett til skog og 
utmark og legge til rette for næringsvirksomhet på 
andelseiernes arealer 
 

• Å arbeide for at andelseierne får høyest mulig rotnetto 
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Markedet for tømmer -  full 
omlegging! 



Sødra Tofte  1 900’ 

Sødra Folla 200’ 

Norske Skog Skogn 900’ 

Peterson 800’ 

Hellefoss 100’ 

Vafos 160’  

Treforedlingsindustrien i Norge  

Forestia Br.foss 460’  

Huntonitt 90’ 

Arbor 60’ 

Follum 575’ 

Forestia Kvam 60’ 

Hunton 80’ 

Borregaard 1 000’ 

Norske Skog Saugbrugs 750’ Hunsfos 90’  

06.11.2014 
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Ny konkurransesituasjon for tømmer -  press på samvirket 

• Virkesforbruket på Follum, Tofte og Peterson erstattet av eksport av tømmer 
og flis via jernbane og båt 
 Drammen/Lierstranda 
 Tømmerterminal Follum 
 

• Skogeiersamvirket har sikret full avsetning, 
 men med økte transportkostnader for 
 storparten av skogbruket endrer prisbildet 

 
• Økt konkurranse fra private aktører presser  
 fram full markedsretting av tømmerprisene 
 
• Tilløp til konkurranse mellom enkelte skogeiesamvirker – hva oppnår vi med 

det? 
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Viken Skog – sikrer avsetning - markedstilpasning 
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• Full avsetning, fortsatt gode sagtømmerpriser 
 

• Markedet er sårbart for valutakurs, og  situasjonen i Sverige og 
Tyskland 

 
• Effektive transportløsninger helt 
 avgjørende – krever volum 

 
• Markedsretting av tømmerpris mellom 
     kommuner gir god uttelling, men til dels 
 store forskjeller 
 
• Nye sortimenter på eksport som pallevirke og grovtømmer,  
 sikret avsetning for biovirke inkludert mange lauvsortimenter 

 
 
 



Viken Skog investerer i verdikjeden 

• Viken Skog tungt inne i Moelven, Begna Bruk og Trebygg 
• Vektlegger betydningen av å ta vare på lokal industri 
• Treklyngen etablert etter at Viken Skog kjøpte Follum  

– Mål om foredling av 3 mill m3 , inkludert alle sagbruk i regionen 
– Første drift i 2017 eller tidligere  

 
   Følgende forhold legges til grunn: 
• Treklyngen skal være en tilvekst til norsk skogsindustri, 

ikke utkonkurrere det eksisterende. 
• Treklyngen skal være en åpen arena der mange aktører 

kan samarbeide og samhandle, inkludert andre 
skogeiersamvirkene. 
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Vi rydder plass til fremtiden skogindustri 
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Gamle Follum papirfabrikk-17.06.2013 

Vi har ryddet for Treklyngen-29.09.2014 



 Treklyngens første store prosjekt: Biokull fra Follum 
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• Opptil 200 000 tonn biokull/år 
• Tilsvarer ca. 1 TWh fornybar energi 
• Gir CO2 reduksjon på 400 000 tonn 
• Skogråstoff opptil 500 000 m³/år 
• 15 til 25 nye arbeidsplasser 
• Norsk teknologi –globalt marked 
• Demoanlegg ved Kongsvinger siden 2003 

 
• Investering på 350-400 millioner kroner 
• Konkurransedyktig avkastning 
• Planlagt investeringsbeslutning 2015 
• Planlagt produksjonsstart tidlig 2016/17 
 



Viken Skog i medvind 
• Hogsten siste 3 mnd har økt med 40% sammenlignet med 2013 

 
• Antall maskiner som har hogd for Viken Skog har i samme periode økt 

med 20%, og vi øker stadig maskinkapasiteten 
 

• Bilveislageret er stabilt lavt på rundt 100,000 m3, 25% lavere enn i fjor. 
Det medfører at økningen i hogsten har blitt innkjørt og målt hos 
industrikundene 
 

• Markedsandelen i tømmermarkedet er økende, men fortsatt for lav 
(innmålt) i enkelte kommuner slik som Kongsberg. 
 

• Gode priser, gjennomsnittsprisen i Viken Skog første 9 mnd kr 347,   
20% høyere enn i fjor 
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Vekst gir forutsigbarhet 
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• Forutsetningen for økning i hogsten er et tilstrekkelig grøntlager, 
det vil si virkeskontrakter som enda ikke er avvirket.  
 

• Kraftig økning i kontrahering av nye oppdrag.  Avtaler så langt i år 
for 1,9 mill m3, 40% høyere enn i fjor på samme tid 
 

• Grønlageret er nå på 600 000 m3 = Forutsigbarhet for alle aktører i 
verdikjeden og legger grunnlag for effektiv drift i alle ledd 



Takten øker 
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• Fokus på drift gir resulter, mange tiltak 
 iverksatt for å bli mer effektive 
 
• Flere uker med nærmere 50 000 m3  
 tømmer produsert 

 
• Flere lengre samarbeidsavtaler inngått  
 med entreprenører i løpet av sommeren 

 
• Vi moderniserer og markedsretter Viken Skog.  Hard konkurranse gir press 

på tømmermarginen til alle aktører 
 

• Vi er nå inne i hele geografien i Østfold – må svare på konkurranse fra de 
andre aktørene  

 



Trenger vi skogeiersamvirket? 

 Usikkert tømmermarked. Få fram verdien av å stå samlet i en konjunktur ømfintlig 
framtid 
 

 Maks verdi til skogeier. Stort volum=effektiv organisering=optimal prisoppnåelse, Viken 
må over tid være best på pris og tømmermargin 
 

 Lokal verdiskaping. Ta aktivt del i utvikling av verdikjeden 

 

 Dyktige skogbruksledere.  Lokalt forankret og solid støtte til skogforvaltningen 

 

 Næringspolitikk som påvirker rammebetingelsene – skogbruket står i fare for å bli stadig mer 
marginalisert.  
 

 Hjelp når du trenger det.  Tilgang på relevante og rimelige rådgivningstjenester 

 

 Del av lokalt skognettverk. Skogområder og skogeierlag jobber for faglig utvikling, 
lokal næringspolitikk og nyttig samarbeid for felles mål  
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Viken Skogs visjon 

Styret, Viken Skog SA 

Skogeierens førstevalg! 
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Skogen er svaret.  
Hva var spørsmålet? 


