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- Det viktigste for oss er å
konsentrere oss om å drive
fabrikken her så godt som
mulig, uavhengig av hva som
skjer rundt refinansieringen. Vi
har stor tro på at fabrikken
overlever uansett, sier admini-
strerende direktør Amund
Saxrud i Norske Skog Skogn.
Han viser til at det er konsernets
gjeld på over seks milliarder som
er problemet, ikke driften på fa-
brikkene. Avispapirfabrikken på
Skogn fikk i fjor et resultat før
skatt på vel 141 millioner kroner,
samtidig som inntektene økte til
vel to milliarder.

- Har en fremtid
- For et selskap som har inntek-

ter på over elleve milliarder fra
sju fabrikker i 2016, er det rart
hvis refinansieringen ender opp
med at fabrikkene ikke skal
drives videre. Norske Skog
Skogn hadde et resultat før av-
skrivninger i 2016 på 200 mil-
lioner. Når vi presterer et så godt
resultat, tror vi fabrikken har en
fremtid, sier Saxrud.

Aviser i Storbritannia kjøper
omtrent halvparten av papiret
fra Norske Skog Skogn. Etter
brexit har pundet svekkes seg i
verdi mot den norske krona. Det
gjør har Skogn-fabrikken ikke
vil få et like bra resultat i år som
fjor, opplyser Saxrud.

10-15 prosent av papiret pro-
dusert på Skogn selges i Norge.

Milliardoppkjøp
Norske Skog har havnet i gjelds-
krisen etter store oppkjøp av fa-
brikker rundt om verden for 50–

» – Tror fabrikken har en fremtid

Mens konsernledelsen i Norske Skog kjemper for å bli enig
med kreditorene i gjeldsforhandlingene og unngå konkurs,
har verken fabrikksjef, tillitsvalgt eller ordfører mistet troen
på fremtiden for fabrikken på Skogn.

- Har stor tro
på at fabrikken
overlever

»Trondheim

Gjeldskrisen i
Norske Skog
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60 milliarder kroner på 1990- og
2000-tallet.

I tillegg har etterspørselen et-
ter avis- og magasinpapir falt.
Norske Skog har derfor lagt ned
fabrikker og kuttet i produksjo-
nen på 2000-tallet. Men både i
fjor og i år har de tre papir-
maskinene på Skogn kjørt for
full kapasitet.

I dag er det 350 ansatte i
fabrikken på Skogn. De er alt fra
prosessoperatører, mekanikere,
fagarbeidere innen automasjon
og elektro til ansatt i logistikk-
avdelingen, ledelses- og admini-
strasjonsavdelingen. 

- Vi har sett det nødvendig å
gjøre noe med kostnadsveksten,
og vi har effektivisert hvordan vi
organiserer oss. Vi har forbedret
oss teknisk, ansatte har høyere
kompetanse og vi samarbeider
mer på tvers av avdelingene, sier
Saxrud.

Sist fredag opplyste Norske
Skog at fristen for å bli enig med
kreditorene var utsatt til i dag.
Selskapet sa også at det vil lan-
sere et nytt revidert rekapitalise-
ringsforslag i løpet av denne
uka. Tirsdag ettermiddag var det
ennå ikke kommet. Ledelsen i
Norske Skog har opplyst at den
har fått tilsagn fra de viktigste
kreditorene om en mellom-
finansiering på rundt 150 mil-
lioner kroner, slik at selskapet
kan drives fremover.

I morgen er det ekstraordinær
generalforsamling i selskapet,
hvor alle styremedlemmene i
selskapet er på valg.

Vil utvikle nye produkter
Selv om han har tro på en frem-
tid for fabrikken på Skogn, for-
teller Saxrud at det haster å ha få
på plass en avtale med kredito-
rene slik at de kan komme i gang

med å utvikle andre produkter
enn papir.

- Det er en av grunnene til at
refinansieringen ikke kan ut-
settes. Norske Skog har vekst-
ambisjoner om at minst 25 pro-
sent av produksjonen skal være
andre ting enn trykkpapir innen
2020. Det er avhengig av at det
blir gjort noe med gjelden i sel-
skapet, som legger begrensnin-
ger, sier Saxrud, og viser til sel-
skapets store rentekostnader i
dag.

- Større uro tidligere
Hovedtillitsvalgt for Fellesfor-
bundet og ansattrepresentant i
Norske Skogs styre, Svein Erik
Veie, viser også til at Skogn-
fabrikken går med overskudd
når han forklarer hvorfor han
tror på fremtiden.

- Jeg opplever at de ansatte har
en ro rundt seg fordi Norske

«

Avispapirfabrikken til
Norske Skog på Fiborg-
tangen i Skogn er en av
konsernets to fabrikker i
Norge. Den har 350
ansatte.
Foto: JENS PETTER SØRAA

Ordfører Robert Svarva (Ap) i Levanger har permisjon fra jobben i
Norske Skog for å drive med politikk. Kommunen eier aksjer i hjørne-
steinsbedriften, og han skal derfor på den ekstraordinære gene-
ralforsamligen torsdag.

De tre papirmaskinene på Skogn går for fullt i år som i fjor, med tre
skift, forteller adm.dir. Amund Saxrud i Norske Skog Skogn.

Norske Skogindustrier ASA.
Norsk treforedlingskonsern,
grunnlagt i 1962 som Norden-
fjelske Treforedling.
Konsernsjef er Lars Sperre.
Styreleder er Henrik A. Christen-
sen.
Fra 1989 var selskapet helt domi-
nerende i Norge og innledet en
omfattende ekspansjon med
oppkjøp av papirprodusenter
utenlands, fra 1998 også utenfor
Europa.
Fra 2003 førte den globale over-
produksjonen av avispapir til en
generell ubalanse i bransjen og
økonomiske problemer for Norske

Skog. Selskapet fortsatte likevel sin
internasjonale ekspansjon med
oppkjøp i Asia i 2005.
I 2006 ble Union i Skien nedlagt.
Avispapirfabrikken Follum Fabrikk-
er ble lagt ned vinteren 2012. Sel-
skapet har også kvittet seg med
mye av sin internasjonale virksom-
het. I tillegg har selskapet anlegg i
Frankrike og Østerrike, og noe
virksomhet i Oseania og Malaysia.
Selskapets virksomhet i Norge er
nå produksjon av magasinpapir
ved Saugbrugs i Halden og avis-
papirvirksomhet i Skogn.
Kilde: NTB

Fakta

Norske Skog

Skog Skogn har god lønnsom-
het, og leverte et særdeles godt
resultat i 2016. Det bygger op-
punder at vi har tro på frem-
tiden. Jeg opplevde en betydelig
annen uro rundt arbeidsplas-
sene på Skogn i 2011 og 2012, da
det var kapasitetskutt, sier Veie.

- Nav for skognæringen
I rådhuset i Levanger sentrum
sitter ordfører Robert Svarva
(Ap), som har hatt permisjon fra
jobben i Norske Skog på Skogn i
ti år. Han følger nøye med på hva
som skjer i hjørnesteinsbedrif-
ten, hvor han har tatt to fagbrev
og blant annet vært skiftfor-
mann. 

- Norske Skog på Skogn er
kjempeviktig. For kommunen er
det en stor og viktig arbeid-
splass. Bedriften fungerer som et
nav for skognæringen i Trønde-
lag. Det er ingen steder ellers i

Norge hvor hele kjeden i skog-
bruksnæringen henger sammen
slik. Det er viktig for økonomien
for dem som driver skog at de
har avsetning på alt trevirket,
sier Svarva.

Han forteller at han som ord-
fører har en jevn dialog med
både den lokale ledelsen, kon-
sernledelsen og tillitsvalgte i
Norske Skog, og at også han tror
på en fremtid for Skogn-fabrik-
ken. 

- Det hadde vært en annen vir-
kelighet hvis ikke fabrikken lev-
erte gode resultater. Jeg er op-
timist med tanke på drift på
Skogn. Eierne har stor interesse i
at det drives videre, sier Svarva.
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