
Åsenfjord

Visning:
lørdag 26.08. kl. 13.00

Hytte med anneks

Løvtangenvegen 45

Steinkjer sentrum

Visning:
I dag tors 24.08. kl. 15:00

Borettslagsleilighet

Kapteinvegen 4
Selge bolig?
Ta kontakt med
en av våre meglere
på tlf. 05250

EXTRA
STORT UTVALG
TIL EXTRA

LAVEPRISER!

Prisene varer
t.o.m. 27. august

SANTA MARIA TEX MEX
Utvalgte varianter

1990---4444440000000%%%%%%%%%%
LOFOTEN LAKSELOIN/SUSHI-TILBEHØR

90---33333000190000%9%%%%
COOP JUICE
Utvalgte varianter. 355-670 g

ALLE DAGSFERSKE BRØD
Fra 400 g. Laveste pris gjelder.
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– Norske Skog 
er viktigere  
enn noen gang

Skjebnedag.  
I dag blir aksjonærene  
orientert om gjelds- 
situasjonen i Norske 
Skog. Næringsaktørene 
og trønderske skogeiere 
sier fortsatt drift i Skogn 
er helt avgjørende.  
NYHET. SIDE 4–6
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Så viktig er skognæringen for Trøndelag

SAGBRUK:
INNTRE

KJELSTAD
MOELVEN VAN SEVEREN

I 

2017 
FER DIGS

TREFOREDLING

3.460 MILL. K
R

TRELAST/TREVARE

2.084 MILL. KR

FIRMA INNEN  
TREFOREDLING:

MM KARTON FOLLACELL
NORSKE SKOG

SLIK BLIR DET PENGER  
AV TRØNDERSK SKOG
PRODUKSJONSVERDIEN PR ÅR  
FORDELER SEG SLIK:

FIRMA INNEN SKOGBRUK:
NORSK SKOG

SB SKOG
ALLSKOG

SKOGBRUK

572 MILL. K
R

Krisen i Norske Skog  
har satt skog øverst på 
dagsorden. Trønder- 
Avisa har kartlagt hvor 
viktig skognæringen 
faktisk er i Midt-Norge.
I dag møtes generalforsamlingen 
i Norske Skog i Oslo. Da krysser 
en hel næring fingrene.

– Vi får håpe det går bra, og at 
konsernet finner ei løsning. At 
forretningsmannen Christian 
Sveaas har gått inn og har kjøpt 
en stor aksjepost ser jeg på som 
veldig positivt. Han er en flink 
forretningsmann, og kjenner 
skognæringen godt, sier skogeier 
og Høyre-politi-
ker Anders Kiær 
(bildet).

Hvis de ikke 
finner en løs-
ning, frykter han 
på sikt at skogei-
ere kan bli rammet av lavere 
pris.

– Jeg tror skogeierne kan tåle 
stopp ei stund, men for sagbruk 
som selger flis kan det raskt bli 
snakk om kapasitetsproblemer. 
I alle fall i en kortere periode. 
Oppstår en slik situasjon, får vi 
håpe at det er mulig å samle 
kreftene slik at fabrikken kan 
utvikles videre. Ut fra min for-
ståelse så vil det være riktig på 
alle mulige måter å videreføre 
Skogn, sier Kiær.

Styreleder Eilif Due (bildet) i  
Allskog, som 
også sitter i sty-
ret i Norske 
Skog, mener 
Norske Skog er 
viktig for hele 
Midt-Norge.

– Det er en del av navet i 
næringa, og i regionen. For Midt 
Norge er det gunstig at vi har 
både Norske Skog, FollaCell og 
sagbrukene som sikrer avsetting 
av alt tømmeret som hogges 
lokalt, sier Due.

– Hva skjer hvis Norske 
Skog velter?

– Da må vi forholde oss til det, 
og finne nye kunder til tømme-
ret. Jeg er ganske sikker på at 
tømmerprisen da faller, sier Due.

4.000 ansatte
Fabrikken på Skogn spiller en 
nøkkelrolle i en næring som sys-
selsetter totalt 4.000 arbeidsta-
kere i Trøndelag. Nøkkelen er 
nærhet til skogen.

Norske Skog er nemlig den 
klart største mottakeren av 
virke i Trøndelag, og forbruker 
totalt 935.000 kubikk masse-
virke og flis i løpet av produk-
sjonsåret. Det gir 500.000 tonn 
avispapir.

Den nest største mottakeren 
av trøndersk massevirke, er MM 
Karton FollaCell i Follafoss. 

De forbruker totalt 370.000 
kubikk massevirke og flis i løpet 
av året, og produserer 140.000 
tonn CTMP-masse, som i all 
hovedsak brukes til å produsere 

kartong og emballasje.
De to fabrikkene spiller en stor 

rolle for skognæringen.
– Hvis vi ikke har aktører som 

tar imot det nest beste trevirket, 
får sagbrukene utfordringer med 
hvor de skal gjøre av dette. De 
tar bare det som er godt nok til 
planker. Resten havner jo enten 
i Follafoss eller på Skogn, sier 
Skogbrukskonsu-
lent Per Odd 
Rygg (bildet) i 
Steinkjer.

I tillegg til 
leveranse til de 
to, har også tre-
lastprodusentene InnTre og 

Moelven Van Severen, til 
sammen et årlig virkesforbruk 
på 415.000 kubikk sagtømmer, 
som prises langt høyere enn 
massevirke. 

Totalt forbruker industrien og 
sagbrukene i Nord-Trøndelag 
over 1,7 millioner kubikk masse-
virke og sagtømmer. Det er over 
av tre ganger så mye som hog-
sten i fylket, som i fjor var på 
515.000 kubikk. Det betyr at det 
importeres mye tømmer fra inn-
land og utland. 

100 millioner kroner
Direktør Odd Morten Aalberg 
ved MM Karton FollaCell hadde 

helst sett at de hadde sluppet å 
kjøpe virke fra utlandet. I dag 
importerer de mellom 30 og 35 
prosent av råstoffet de bruker, 
fra Skottland og Danmark.

– Det er ei stor utfordring for 
oss. Det er rundt 25 prosent 
dyrere å importere enn å kjøpe 
lokalt råstoff, så vi skulle gjerne 
hatt bedre til-
gang til trøn-
dersk virke, sier 
Aalberg (bildet).

Innen slutten 
av året venter 
han svar fra Mil-
jødirektoratet på om de får øke 
kapasiteten med 50.000 tonn 

CTMP årlig. Får de positivt svar, 
håper han å presentere planene 
for de østerrikske eierne i januar 
neste år. Får de klarsignal, betyr 
det at fabrikken har behov for 
ytterligere 110.000 kubikk 
råstoff.

– Går det som vi håper og 
tror, får vi gjennomføre utbyg-
gingen over tre år. Det betyr 
investeringer på mer enn 100 
millioner kroner. Men det er 
ingen selvfølge at vi får klarsig-
nal, det handler om kroner og 
øre. Og i det bildet er det viktig 
at vi kan vise til bedre tilgang på 
lokalt råstoff. For oss vil det 
være snakk om flere titalls mil-
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Så viktig er skognæringen for Trøndelag
FAKTA
SKOGEN I TRØNDELAG
Skogdekt areal: 16 mill. da
Produktivt skogareal: 11 
mill. da
Skogvolum: 91 mill. m³
Årlig tilvekst: 2,6 mill. m³
Årlig hogst gj.sn. siste 5 år: 
880 000 kubikkmeter 
(2016: ca. 890 000 kbm)
Årlig hogstpotensial: 1,1 
millioner kubikkmeter
Knapt 40 % av tilveksten 
tas ut gjennom hogst
Årlig nybygde skogsbil-
veier, gj.sn. siste 5 år: 12,3 
km (2016: 13,6 km)
Årlig plantes det etter 
hogst, gj.sn. Siste 5 år: 28 
900 da (2016: ca. 29 100 
da)
Antall skogeiendommer 
(over 25 da): 14.000
Gjennomsnittlig eiendoms-
størrelse: 715 dekar, en 
gårdsskogeiendom er i gj.sn. 
490 da
KILDE: FYLKESMENNENES LANDBRUKSAV
DELINGER, NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG 
LANDSKAP

  • Skogeiere putter årlig inn 
755.000 kubikk massevirke 
i Norske Skog sin fabrikk på 
Skogn.
  • For det får de betalt rundt 

180 millioner kroner. 
  • I tillegg til massevirket 

forbruker anlegget 180.000 
kubikk flis i produksjonen, 
som kjøpes fra sagbrukene i 
Trøndelag.
  • Allskog er den største 

leverandøren til skogindus-
trien Nordafjells. De leverer 
350.000 kubikk masse-
virke/slip til Norske Skog, i 
tillegg til 150.000 kubikk 
flis fra sagbrukene de 
leverer til. Omtrent. 75 
prosent av virket er hogd i 
Trøndelag.

PRODUKSJONSVERDI
Inkl. skogbruk, trelast  

og varer av tre, papir og papirvarer, ringvirkninger ca.

7,7 MRD. KR
Produksjon uten ringvirkning er på 6,2 mrd.,  
og utgjør 12-13% av landets verdiskaping.  

Regionen har 9% av landets befolkning

SYSSELSETTING
Totalt antall anstatte innen skogbruksnæringen

4.000 

I 

2017 
FER DIGS

TREFOREDLING

3.460 MILL. K
R

FIRMA INNEN  
TREFOREDLING:

MM KARTON FOLLACELL
NORSKE SKOG

lioner i forskjell, sier direktøren 
i MM Karton FollaCell.

– Hvordan kan det skje?
– Det handler om transport-

løsninger og bedre samhandling 
mellom skogeiere. I dag er det 
litt for stort sprik. Eksempelvis 
kan skogeiere som grenser til 
hverandre drive ut skogen sam-
tidig for å få stordriftsfordeler.

Klyngeleder Kjersti Kinderås i 
Arena Skog sier FollaCell ikke er 
alene i å øke – og at næringa selv 
har bestemt seg for å løfte seg og 
satse i fellesskap.

– Jeg tror skognæringa klarer 
å øke aktiviteten gjennom sam-
arbeid for å utvikle næringa 

videre. Det som er spennende er 
at det er 48 aktører som jobber 
sammen, og per i dag er det 45 
ulike utviklingsprosjekter på 
gang. I tillegg har vi 25 nye pro-
sjektideer vi skal jobbe med. Det 
er både eksisterende produkter 
og nye markedsområder som 
dyre- og fiskefor, trefiber i plast 
og emballasjeprodukter, sier 
Kinderås.

Fire forsyningslinjer
Viken Skog-eide SB Skog er ett av 
selskapene som forsyner Norske 
Skog med virke fra både Buske-
rud, Hedmark og Oppland, i til-
legg til skog fra trøndelagsfyl-

kene. Totalt leverer de rundt 
80.000 kubikk massevirke til 
fabrikkene på Skogn og i Folla-
foss, og omtrent like mye sag-
tømmer til Inn Tre og Moelven 
Van Severen.

– Vi har fire forsyningslinjer 
inn til Norske 
Skog, forteller 
Skogsjef Trond 
Svanøe-Hafstad 
(bildet) i SB 
Skog.

Han viser til 
at de leverer tømmer med båt 
fra Buskerud/Telemark, to tog-
sett som kommer fra Østerdalen 
og Gudbrandsdalen, samt virke 

•SE OGSÅ  
SIDE 6(Tall fra 2011, Kilde: Trøndelag Forskning og Utvikling)

PROSJKETER PÅ GANG: Klynge-
leder Kjersti Kinderås i Arena 
Skog tror skognæringa klarer  
å øke aktiviteten gjennom 
samarbeid. FOTO: MARIUS LANGFJORD

med tømmerbil i Trøndelag. 
Tross Norske Skog-krisen er 

ikke Svanøe-Hafstad bekymret 
for fabrikken på Skogn.

– Slik situasjonen er nå, er 
Norske Skog på Skogn viktigere 
enn før og vi kommer ikke til å 
kutte ned på leveransene dit selv 
om de har utfordringer. Vi skal 
levere det vi har avtalefestet, sier 
Svanøe-Hafstad.

Erlend Malmo og Bjørn Erik Øvrelid
erlend.malmo@t-a.no / Tlf. 920 68 140
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FREMTIDEN FORAN SEG: Både tidligere konsernsjef i Norske Skog, Arnfinn Hofstad, dagens administrerende direktør Amund Saxrud ved 
Norske Skog Skogn og klubbleder og konsernstyremedlem Svein Erik Veie tror at Skogn-fabrikken vil leve videre selv om konsernet er i en 
vanskelig gjeldskrise nå.

Tid li ge re kon sern sjef i 
Nors ke Skog, Arn finn 
Hof stad, har fortsatt tro 
på papiravi sa –og at den 
holder liv i Norske Skog.
SKOGN: Arn finn 
Hof stad (83) var 
kon sern sjef i 
Nors ke Skog fra 
1982 til 1994. I 
hans le der tid 
star tet sel ska pet 
sitt opp kjøp av kon kur ren ter, og 
det var også un der han at sel ska
pet byg get suk sess fa brik ken Gol
bey i Frank ri ke.

Om sel ska pets ut vik ling et ter 
de sto re opp kjø pe ne i ut lan det 
på 1990tal let og sam men hen
gen de ned gangs tid i bran sjen 
et ter 2001, slår Hof stad fast at 
det tok 35 år å byg ge opp Nors ke 
Skog og seks år å få sel ska pet til 
å gli ned over. Han øns ker ikke å 
ut ta le seg om le del ser som kom 
etter ham.

– Den tryk te avi sa er ikke fer
dig ennå. Jeg tror folk til en viss 
grad vil fin ne til ba ke til pa pir avi
se ne igjen, og at fle re fin ner det 
like hen sikts mes sig å lese på 
pa pir som på di gi ta le me di er, 
sier Hof stad til Trøn derAvisa. 

Man ge gam le ma ski ner
Hof stad ser at en kel te avi ser 
igjen øker opp laget, og at an non
se meng den hos en kel te pe ker 
opp over. Han skjøn ner at for bru
ket av avis pa pir ikke kom mer 
opp i sam me vo lu mer som før, 
men er sik ker på at det vil ek si
ste re et le ve lig mar ked for de 
lønn som me fa brik ke ne i man ge 
år.

Hofstads håp er at Nors ke 
Skog kla rer seg gjen nom far van
net sel ska pet nå er i, og be fes ter 
seg som le ve ran dør i frem ti dens 
pa pir mar ked.

– Det er fort satt man ge gam le 
og ned slit te fa brik ker med små 

pa pir ma ski ner som står og går 
rundt om i ver den. Kla rer Nors ke 
Skog seg gjen nom fa sen sel ska
pet er i nå, og vi de re fø rer Skogn, 
Hal den og Golbey er sel ska pet 
godt skodd for frem tiden, sier 
Hof stad.

– Så ver re ut i 2011
Klubb le der for Pa pir ar bei der for
en in gen på Skogn og an satt re
pre sen tant i kon sern sty ret i 
Nors ke Skog, Svein Erik Veie, 
inn røm mer at si tua sjo nen for 
kon ser net er svært ut ford ren de, 
men er ro li ge re på Skognfa brik
kens veg ne i dag enn han var 
un der kon ser nets om fat tende 
ka pa si tets gjen nom gang i 2011.

– I 2011 sto Skognfa brik ken i 
re ell fare for å bli fra tatt én pa pir
ma skin. Det var den sto re fryk
ten. Had de fa brik ken den gan gen 
blitt stå en de igjen med kun to 
ma ski ner, had de det sett dys tert 
ut i dag, sier Veie.

Veie hev der at det er en svært 
ro lig og god stem ning blant 
an sat te på Skogn, selv om kon ser
net er i en ut ford ren de si tua sjon. 

– År sa ken er rett og slett at 
Skognfa brik ken tje ner pen ger. 
Jeg har in gen tro på kon kurs, sier 
Veie.

Iføl ge Veie sen ket roen seg eks
tra et ter at fa brikk di rek tør 
Amund Sax rud sist uke holdt to 
all mø ter der han ori en ter te 
de tal jert om hvor dan gjel da er 
struk tu rert i sel ska pet. 

– Det er nå vik tig at den gode 
drif ta på fa brik ke ne sik res fram
over. Jeg hå per ak ti vi te ten og 
pro gre sjo nen i re ka pi ta li se rin gen 
av sel ska pet fort set ter. Vi har kla
re in di si er på at det vil skje. Vi er 
nødt til å kom me i havn, sier Veie 
som i mot set ning til de ak sjo nær
valg te med lem me ne i kon sern
sty ret, der iblant Allskogs sty re le
der Ei lif Due fra Levanger, er 
sik ker på å be hol de sty re plas sen 
sin i kon sern sty ret også et ter val
get på nye sty re med lem mer som 

Christen Sveaas foreslås som ny 
styreleder i Norske Skog, mens 
tidligere styreleder JonAksel 
Torgersen foreslås som nytt sty
remedlem. Eilif Due fra Levan
ger er den eneste som foreslår 
gjenvalgt.

To andre kommer inn som 
nye i styret. 

Den ene er Ragnhild Wiborg, 
siviløkonom og styremedlem i 
Kistefos AS, selskapet som nå er 
største eier i Norske Skog. 

Det siste forslaget er Annette 
Justad. Hun er sivilingeniør og 

er blant annet styreleder i Store 
Norske Spitsbergen kullkom
pani. I presentasjonen fra valg
komiteen framstår hun som 
uavhengig av de største aksjo
nærene.

Eiliv Due er skogeiernes 
representant i styret. Han er 
sivilingeniør og har ledet 
mange utbyggingsprosjekter i 
offshore. 

Han er også styreleder i All
skog, Hoff og nestleder i Norges 
Skogeierforbund og styremed
lem i Arcus AS.

Sveaas foreslås som styreleder

Tror fabrikken  
i Skogn består

FAKTA
Norske Skog 
  • Norske Skog hadde et 

underskudd før skatt på 
543 millioner kroner i 
andre kvartal.
  • Kvartalsresultatet viser 

at Norske Skog hadde en 
omsetning på 2,85 
milliarder kroner, mot 
2,89 milliarder i samme 
kvartal i fjor.
  • Driftsresultat etter 

skatt var på 546 millioner 
kroner.
  • I løpet av kvartalet økte 

den rentebærende 
gjelden i selskapet med 
200 millioner kroner, til 
6,6 milliarder kroner.
  • Det gjeldstyngede 

selskapet jobber for tiden 
med å komme til enighet 
med kreditorene og har 
innkalt aksjonærene til 
ekstraordinær generalfor-
samling i dag, 24. august.
  • Eierne i selskapets seks 

obligasjonslån har ulike 
interesser, og det er blant 
annet kampen om 
rekkefølgen i køen for å få 
betalt som gjør refinansi-
eringen av selskapet 
vanskelig.
  • Norske Skog har 

pådratt seg milliardgjeld 
etter lånefinansierte 
oppkjøp på 1990-tallet 
og fram til 2003. Selska-
pet har vært på randen av 
konkurs flere ganger.
  • Norske Skog sitter igjen 

med sju fabrikker der alle 
går med overskudd, men 
for mye av det fabrikkene 
tjener går til å betale 
renter.
  • 2.500 mennesker 

jobber i selskapet, som 
har virksomhet i seks 
land. I Norge er det 
omkring 350 ansatte i 
Skogn og drøyt 500 i 
Halden.
  • Egenkapitalen i 

selskapet er tapt og 
selskapet hadde ved 
utgangen av mars i år en 
rentebærende gjeld på 
6,4 milliarder kroner.
KILDER: NTB, DAGENS NÆRINGSLIV, 
TRØNDER-AVISA

fin ner sted i da gens eks tra or di
næ re ge ne ral for sam ling i Oslo.

Pro du se rer for fullt
Nors ke Skog Skogn pro du ser te 
for fullt i 2016, og vil gjø re det 
også i 2017. Fa brik ken le ver te et 
EBITDAre sul tat i 2016 på vel 
240 mil li o ner kro ner.

Sam let bi dro de sju fa brik ke ne 
i kon ser net med én mil li ard kro
ner til sel ska pet i 2016. 

Ad mi nist re ren de di rek tør 
Amund Sax rud ved Nors ke Skog 
Skogn me ner de sju fa brik ke ne 
le ve rer så sto re ver di er at han 
har sterk tro på at en re fi nan sie
rings løs ning vil kom me og sik re 
vi de re drift.

– Ver di en i Nors ke Skog lig ger 
nett opp i det som ge ne re res ved 
å dri ve de sju kon kur ran se dyk
ti ge fa brik ke ne vi de re. Jeg me ner 
de har li vets rett. Vi på Skogn job
ber ikke med noe an net sce na rio, 
sier Sax rud til Trøn derAvisa.

– Fle re par ter bi drar
Ak ku rat hvor lang tid pro ses sen 
tar og hvil ken løs ning som kom
mer, vil ikke Sax rud spe ku le re i. 
Han er for nøyd med at in sti tu
sjo ne ne som sit ter på sik ret gjeld 
har an non sert at de er vil li ge til 

å la Nors ke Skog slip pe det fo re
stå en de ren te for fal let på gjel da.

– Og fre dag ble det an non sert 
en av ta le på en eks tra fi nan sie
rings fa si li tet slik at Nors ke Skog 
får låne nye pen ger som skal sik
re drift mens re fi nan sie rings pro
ses sen på går. Det er med and re 
ord fle re par ter som bi drar for at 
det te skal gå bra, sier Sax rud.

Sax rud ser fram til en si tua
sjon der sel ska pet igjen kan bru
ke pen ger på vi de re ut vik ling av 
nye pro duk ter.

– Høy gjeld og sto re ren te kost
na der be gren ser mu lig he te ne til 
å ut vik le fa brik ke ne i nye pro
sjek ter og pro duk ter. Ny ut vik
ling er en vik tig mål set ting for 
sel ska pet, men da må gjeld og 
ren ter ned.

Nors ke Skog er i gang med å 
in tro du se re et kost nads re duk
sjons pro gram for alle sine drifts
en he ter. Må let er en år lig for bed
ring på 500 mil li o ner kro ner fra 
2019. Pro gram met skal rea li se re 
mar gin for bed rin ger gjen nom 
hele ver di kje den, in klu dert 
kostna der ved egen drift.

Svein Hel ge Falstad  
og Jo han Arnt Nes gård (foto)
falstad@t-a.no / Tlf. 932 02 224

TIL TOPPS: Christen Sveaas-sel-
skapet Kistefos har den siste 
tida kjøpt seg stort opp i Norske 
Skog og er nå den største 
enkeltaksjonæren. Sveaas eier 
nå nær 13 prosent av selskapet.
FOTO: SCANPIX
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