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Moelven – 3 divisjoner - 50 fabrikker                                

– 3400 medarbeidere – produksjon i Sverige og Norge 

Moelven Van Severen AS - Namsos 



Moelven Van Severen 

Kjelstad Sagbruk og Høvleri 
Støren Trelast 

Inn-Tre Snåsa 

Inn-Tre Steinkjer 

Inn-Tre Verdal 

Sødra Cell Follafoss 

Industriflis Nord Trondheim 

Jamtland 

Nordland 

Nord-Østerdal Vestlandet 
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! ( Norske Skog 

Små og mellomstore  

Bioenergianlegg 

Forbruk 65.000 m3 mest lauv 

 

Skogindustriaktører        

i Trøndelag 
 

InnTre  

Forbruk 207.000 m3 

Elkem Thamshavn 
forbruk 60.000m3  
Reduksjonsflis pr år 

Norske Skog Skogn  
Forbruk 800.000 m3 

Moelven Van Severen  
Forbruk 210.000 m3 

Södra Cell Folla 
Forbruk 270.000 m3 

30 bygdesager i NT  
Forbruk 6000 m3 

Kjeldstad  

Forbruk 155.000 m3 

Nedbemanning! 

Nedbemanning! 

Ny eier: Mayr 

Melnhof Group 



  

   Alt henger sammen med alt 
 

 

 

  Husk:  

  Et tre består av     

  mange sortiment 
 

 

  I Trøndelag kan en multiplisere    

  produksjonsverdien i skogbruket minst med 10              

  for å få samlet produksjonsverdi for næringa 
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Moelven Danmark 17 & 18 april 2012 

Strukturendring, 

tømmerforbrukende 

enheter 

2007-2011 
 

 

• Færre enheter – 25 + 1 

• Økende snittstørrelse 

• Færre eiergrupperinger 

• Mer regionale  

 

 

   Raskere strukturelle endringer 
 

 



 

 

 

 
   Svenske konkurrenter med ca volumer                    

    og leveranseområder i Norge 
 

 

Wood SDS 2012 - 2018 

SCA mål 75 m3` 

SCA 
(Møre Tre) 

+ DC Vinstra  

NWP/Hammerdal 20’ m3 

H.Andersson 70`m3 

Setra 40’ m3 

Stenvalls 30 m3 

Stora 25’ m3 

Sødra 15’ m3 

Norra 10’m3 

Martinsson 10’m3 

Import av plater og lettere 

byggevarer fra flere 

kontinenter 

Et fåtall større og 

et titalls mindre 

svenske 

konkurrenter. 

 

Noe volumer fra 

Finland. 



 

 

 
  

  Mer lokalt tømmer          

til  skogindustrien  

(Stor underdekning i Midt-Norge) 

 

 

  Lønnsomhet i alle      

ledd i verdikjeden 

 

 

 

   Skal skognæringa lykkes må det 
 

 



 Forventes økt bruk av trevirke 

… De globale markedsutsiktene tilsier økt 

etterspørsel etter tømmer de kommende årene. 

.. Antas at etterspørselen av trevirke i EU vil øke 

med 35% innen 2020. 
        Landbruksmeldinga (2011-2012) 

 

 Trevirke kan substituere olje 

 

 

 

   Markedsmulighetene – gode framtidsutsikter 
 

 



 

 
Prosentandel av arealet med 

hogstmoden skog i Norge, 

Sverige og Finland 

«Utviklingen i 

avvirkningsnivå er ikke i 

samsvar med Stortingets 

mål om avvirkning». 
 

Riksrevisjonens undersøkelse av 

bærekraftig forvaltning av norske 

skogressurser 2012 

 

 

Skogindustrien er 

avhengig av lokalt råstoff 

 

 

 

 

   Utnytter ikke tømmerressursene 
 

 



 

 

   Kystskogbruket og skognæringa i Trøndelag 
     -  Store muligheter 
 

 Det blir stadig mer skog              

– Norge hogger under 

halvparten av den årlig tilveksten 

 Kystfylkene hogger                   

en enda lavere andel 



1. Målretta skogeierpolitikk  

2. Ekstraordinær infrastruktursatsing i 

Kystskogbruket   

• Infrastruktur til næringslivet et offentlig ansvar 

(Skogsveger, kaier, flaskehalser off. vegnett) 

3. Omstilling og utvikling for skogindustrien 

• Oppfølging av tiltakspakken fra i vår 

• Næringsspesifikk satsing 

 

 

   Dette krever 

   - det haster med en offensiv skogpolitikk som     

      sikrer råstofftilgang både på kort og lang sikt 
 



 

Takk for 

oppmerksomheten! 


