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AT Skog

• 52 ansatte 
• NOK 640 mill i driftsinntekter
• 1 000 000 m3 tømmer 
• 30 % eksportandel
• 2,2 mill solgte planter



AT Skog SA
Tilknyttede selskaper < 50 % eierandel

• Moelven Telemarksbruket AS     49 %
• Reiersøl Eiendom AS                     33, 43 %
• Åmli Veksthus AS                          28,6 %
• Eikås sagbruk AS                            10 %
• Moelven Industrier ASA               7,3 %

AT Biovarme AS
100 %

AT Terminal AS
100 %

AT Skog Invest AS
100 %

Faun AS
52 %

Viken AT Market AS
50 %

Datterselskaper > 50 % eierandel

• Bø fjernvarme AS            50 %
• Skien Fjernvarme AS      34 %
• Thermokraft AS               32 %
• Moland Biovarme AS     37%
• Kragerø Biovarme AS     35 %
• Bio Dalane AS                  34%
• Myra Biovarme AS         34 %
• Vegårshei Biovarme AS 34 %

SB Skog AS
34 %

AT Skog – selskapsstruktur (konsern) 2017 



• Norge har mye gammel skog

• Årlig avvirkning av tømmer: 11 mill m3

• Årlig tilvekst: 25 mill m3

• Mulig årlig avvirkning (biologisk, teknisk og økonomisk): 15-17 mill m3

• Skogbruket kan og vil binde og lagre mer CO2 gjennom:

• Økt avvirkning

• Økt planting

Kunnskap - bærekraft



Norsk skogbruk i endring

• Avvirkningen til 
industriformål noe økende 
til tross for reell nedgang i 
tømmerprisene, redusert 
vedhogst

• Virkesforbruket i 
treforedlingsindustrien mer 
enn halvert fra 2005-2015

• Fra 4 mill m3 import til 4 
mill m3 eksport



Behov for nye forretningsmodeller

Industri; lavest mulig 
råstoffkostnad

Skogeier; høyest mulig pris 
på råstoffet



Kilde; Innovasjon Norge





Nyhetsbilde om treforbrukendeindustri i Norge er et dystert kapitel de siste årene! 
3 siste stortingsvalg har endt med nedleggelse av industri! 

Stortingsvalg 2005 Stortingsvalg 2009 Stortingsvalg 2013

Stortingsvalg 2017

?



Ekspansive Sverige



Hva skjer i Danmark?



Skjer det noe i Norge om dagen? 

En ting er sikkert – mange «farger» 
på pengene gir uklare strategier for 
skognæringen – usikkerhet blant 
potensielle private investorer og ikke 
minst mandatene på statlig kapital!



Mye norske penger investert finansielt

• Gjennom Statens pensjonsfond utland har Norge investert 
om lag 20 milliarder i svensk og finsk treforedlingsindustri, 
noe som medvirker til at det nå gjennomføres 
nyinvesteringer på om lag 50 milliarder kroner. 

• For disse rent finansielle plasseringene er det et normalt 
lavt avkastningskrav. (3-5 %)

• Til sammenligning er avkastningskravet for de industrielt 
motiverte investeringene som skal skje gjennom Investinor
i praksis opp mot 20 prosent. Resultatet er at mindre enn 
100 millioner kroner er investert i norsk treforedling.



Marked og politikk trekker i rett retning

• Parisavtale med 40 % reduksjon innen 2030

• En rekke har ambisjon om nullutslipp i 2050 
(prosessindustri, bygg, transport)

• Konkrete vedtak – for eksempel 20 % 
innblanding av avansert biodiesel innen 
2020 skaper marked

• Råstoffeksportør eller verdiskaper ??







Produksjon

Bio-kull Bio-oljeBio-gass

Smelteverksindustrien
Kjemisk 

industri/Transport/

Produkter fra 
samme produksjon

Industri/transport/Markeder

En produksjon, flere markeder og som vil kreve lønnsomhet hver for seg og i sammen

Skog fra Skogeiere i Agder- og 
Telemarksregionen 

Biokarbon



Eyde Biokarbon - status vår 2017

• Det er gjennomført en vellykket pilotproduksjon av biokarbon
ved et tysk forskningsinstitutt

• Biokarbonet er sendt til kunde i Agder og testes ut i deres pilotovn

• Gass er analysert i forhold til sammensetning og brennverdi

• Full energi- og massebalanser samt karbonbalanser er utarbeidet

• Resultatene fra pilotproduksjon og FoU resultater vil bli 
benyttet til; 

• Utrede økonomiske og miljømessige forhold ved produksjon av 
biokarbon gjennom kostnadsanalyser og LCA-studie 

• Forprosjektering av et industrielt demonstrasjonsanlegg for 
biokarbon (finansiering er på plass!)



Bioenergi

• AT Skog etablerer bioproduksjon (flis) på Eydehavn i Arendal 
som første lokasjon – permanent produksjons- og logistikk 
løsninger

• Arbeidet i full gang  

• Etablert samarbeid om mulige leveranser på 100 000 tonn 
pr år i 2020

• Produksjon av flis som tilfredsstiller en rekke forskjellige krav 
ifht størrelse og fuktighet. Oppgjør i levert energi

• Økt nytte og verdi for skogeierne

• Stor etterspørsel internasjonalt (Forhåpentligvis også 
nasjonalt etter hvert) og en etablerer nye verdikjeder og 
forretningsmodeller



• Vi må etabler ny Norsk treforbrukende industri, slik at verdiskapningen 
blir i landet – vi har gjort det før og vi kan gjøre det igjen!

• Fordi;
• Etter at mange treforedlingsbedrifter er lagt ned i Norge er verdien av 

skogen redusert kraftig fordi råstoffet må eksporteres ut av landet. 
• Viktige inntekter blir borte fra by og bygd, og skatteinntekter og de 

enorme ringvirkningene industrien skaper forsvinner.

Oppsummering



Takk for oppmerksomheten !


