
         

 

INNSIKT Marked nr. 2-20 
Tømmer- og skogbruksmarkedet i koronaskyggen, mai 2020. 
av markedssjef i NORTØMMER Knut Jacobsen Melum og adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå 
«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer 
og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. 

 

 
 

Hva skjer i markedet og hvorfor? 
Koronapandemien traff Norge brått mot slutten av første kvartal, med kraftige tiltak for å 
unngå smittespredning fra 12. mars. Tømmermarkedet er globalt og internasjonale effekter 
rammer også norsk industri og norsk skogbruk. Allerede ved inngangen av året hadde vi et 
marked med avtakende priser. Sagtømmerprisen gikk ved årsskiftet ned med ca. 30kr/m3 og 
massevirke med ca. 50kr/m3. Koronaeffektene forverret et allerede avtakende marked. 
Men, dette var ikke entydig. Trelastmarkedet viste i de første månedene en forbedring, 
særlig i det amerikanske markedet hvor både etterspørsel og priser økte. Sagbrukene i 
Europa, særlig Sverige og Tyskland økte sin eksport til USA. Også i Europa viste en rekke 
markeder positive tegn. Det var derfor grunn til begrenset optimisme for 
sagtømmermarkedet for våren og sommeren.  
 
Men, så kom koronapandemien og alt endret seg. Signalene fra markedet er varierende, til 
dels motstridende og naturlig nok usikre på litt lengre sikt. Markedsbildet er kort sagt uklart. 
Vi står overfor en situasjon hvor etterspørselen etter sagtømmer og massevirke avtar 



         

 

samtidig som avvirkningen i Europa øker på grunn av den pågående barkbilleepidemien. 
Dette er oppskriften på et dramatisk prisfall, men heldigvis er det flere forhold som 
avdemper dette. Vi vil i det etterfølgende presentere status nå og utvikling i markedet i den 
senere tid, hvilke faktorer som påvirker markedet og mulig utvikling videre. I den 
sammenheng er viktig å huske at de underliggende driverne for trevirke som industrielt 
råstoff er svært gode. På lengre sikt er utsiktene lovende, men vi skal gjennom en krevende 
periode først. 
 
Effekten av koronakrisen var ikke så stor i første kvartal, men effekten kommer for fullt i 2. 
kvartal og videre utover. Avvirkningen av industrivirke for salg var samlet sett i 1. kvartal i år 
på 2.958 mill. m3. I samme periode i fjor var avvirkningen 3.020 mill. m3.  Volumet avtok 
med om lag 2%, mens prisen avtok med 13,6% (kilde SSB). De første signalene om fallende 
marked som følge av koronakrisen kom fra sagbrukene. Flere sagbruk reduserte sin 
etterspørsel mot slutten av mars. 
 
Effektkjeden er om lag som følger:  
Koronapandemien skaper økonomisk usikkerhet, - varighet og omfang er ukjent. Fremdriften 
i pågående byggeprosjekter bremses opp pga. smittetiltak, nye store prosjekter settes på 
vent på grunn av usikker fremtid. Byggevarekjedene frykter å brenne inne med lager og 
reduserer innkjøpet, sagbrukene må redusere produksjonen for ikke å bygge kostbart lager 
av trelast. I Norge merket vi først reduksjonen i etterspørsel fra eksportkundene, med 
unntak for svensk industri som ser på Norge som en del av sitt «hjemmemarked» for 
råvareforsyning.  Norske sagbruk kom raskt etter, men her var det store regionale 
variasjoner. For eksempel har Bergene Holm vært dyktige på salg og har opprettholdt sin 
produksjon.  
 
Skogbruket frykter å sitte med store veikantlagre av tømmer inn i vårperioden med 
kvalitetstap som åpenbart resultat. Normalt bygges det lagre gjennom vintersesongen, men 
nå må lagrene ned. Eneste måten å få til det på er å bremse avvirkningen. Som eksempel 
gjennomførte NORTØMMER en toukers driftsstans for om lag 20 maskinlag i Innlandet i 
forbindelse med påsken. Andre 
aktører har gjennomført 
tilsvarende eller andre varianter 
av produksjonsbegrensning for å 
få balanse mellom lager, 
produksjon og etterspørsel. 
Effekten av dette er fallende 
oppdragsmarked for 
skogsentreprenørene og ca. en 
måned senere vil markedet for 
transportørene falle, men dit har 
vi ikke kommet ennå.   
 

 
   



         

 

Sagbrukene 
 
Treindustrien (bransjeorganisasjonen for produsenter av trelast og andre trebaserte 
byggematerialer) gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine medlemmer pr uke 16 
(19.april). Status for bransjen er:  
 

- 22% av bedriftene har permittert ansatte hvor 13% har permittert opptil 25% av de 
ansatte.  

- 6% har permittert mellom 26-50% av de ansatte.  

- 6% av bedriftene planlegger oppsigelser pr nå.  

- 13% av bedriftene frykter konkurs som følge av koronasituasjonen.  

- Kun 3% av bedriftene har nytte av kompensasjonsordningen.  

- Omsetningen i de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor har falt med 
31 %.  

- Tømmerlager er 13% høyere enn samme periode i fjor  

- Igangsetting av boliger er redusert fra 2966 i 2019 til 2217, ett fall på hele 25,3% (pr. 
mars)  

 
Som det fremkommer av statistikken fra Treindustrien så er produksjonen av trelast i Norge 
betydelig redusert siden midten av mars, men dette er ikke et isolert norsk fenomen. USA er 
nå det landet i verden som er hardest rammet av koronaviruset, og det spås et kraftig 
markedsfall fremover. Trelastprisen i USA har falt 30-40% på kort tid bla. som følge av 
koronasituasjonen.  

 
 

 
 
 
 



         

 

Både Tyskland og Sverige har brukt USA som en viktig ventil etter at markedet i Europa 
vendte nedover i 2019 (Se figur under som viser USA sin import av trelast fra bartrær).   
 

 
 

Fallet i det amerikanske markedet vil derfor få konsekvenser for tysk og svensk 
trelastproduksjon når de store trelastvolumene som har falt ut av det amerikanske markedet 
skal forsøkes replassert i Europa som oversvømmes av billetømmer. Dette presser prisene og 
medfører produksjonsbegrensninger.  Det kanadiske sagbruksselskapet Canfor, som nylig 
kjøpte Vida i Sverige, retter sin produksjon mot det amerikanske markedet. De varslet i 
begynnelsen av april en reduksjon av produksjonen på 50 % i løpet av en fireukersperiode 
for hele konsernet i Canada, USA og Sverige. I tillegg til Vida reduserer også de svenske 
sagbrukene til Södra og Setra sin produksjon.  
 
Dette presset mot det europeiske trelastmarkedet, sammen med det økte utbudet av 
billetømmer påvirker prisen på eksport av sagtømmer fra Norge til Tyskland. Bare det siste 
kvartalet har prisene falt med 5-8 euro/m3.  
 
Gjennom pandemiens varighet har vi sett at relativt like land kan rammes svært ulikt blant 
annet som følge av valgt strategi for smittehåndtering. Mens signalene fra resten av Europa 
viser at markedene er i ferd med å åpne opp igjen, er UK fortsatt i en tilnærmet lockdown-
situasjon. UK er en av Europas største kjøpere av trelast og svenskene er den suverent 
største eksportøren dit. Nedstengingen av England har derfor stor effekt på svensk 
trelasteksport. Det forventes en gradvis gjenåpning i løpet av mai, noe som vil være 
avgjørende for en stabilisering av trelastmarkedet. 
 



         

 

 
 

Kina har blitt en viktig aktør i den internasjonale handelen med tømmer og treprodukter. 
Store volumer av både tømmer- og trelastleveranser fra Europa er på full fart inn igjen i det 
kinesiske markedet i april etter mange kansellerte leveranser i februar og mars grunnet 
pandemien. Kina vil være en ekstremt viktig ventil ut av Europa for både tømmer og trelast i 
tiden som kommer, spesielt for de enorme volumene med barkbilleskadet tømmer som 
forventes fremover. På tross av at begrensningene pandemien har medført, så har 
leveransene av rundtømmer fra Europa til Kina økt fra 650.000 m3 i første kvartal 2019 til ca. 
2 mill. m3 i første kvartal i år. Hva som skjer i Kina fremover er derfor av stor betydning for 
utviklingen i det europeiske tømmermarkedet.  Figuren under viser hvor viktig Kina har vært 
som marked for det Tyske billeskadde virket. 
 

 
 



         

 

 
Kilde: Woodstat 
 

I Sverige viser statistikk fra april fallende lager av trelast. Erfaringsmessig er dette en sikker 
indikator på en kommende prisvekst noe figuren under viser er tilfelle i tidligere i år.  
 

 
 
 

Nå faller imidlertid prisen sammen med lageret. Dette skyldes kraftig fall i etterspørselen 
noe som fremkommer av figuren under hvor lagerutvikling sammenholdes med utvikling i 
eksportordrer. Hvor langsiktig etterspørselsfallet vil bli er helt avgjørende for fremtidig 
prisutvikling, men tilnærmet umulig å si noe om i det uklare markedet vi nå har. Dette er rett 
og slett et spørsmål om hvor raskt Europa, Kina og USA gjenåpnes og hvor fort økonomien 
henter seg inn.   
 



         

 

 
 
 

Sagbrukene i Norge har tatt grep for å balansere lagre av både tømmer og trelast. Dette for å 
redusere kapitalbindingen og for å forberede seg på den usikre situasjonen fremover. 
Spesielt andre halvår fremstår som svært usikkert. Byggevarehandelen viser godt salg i det 
såkalte ROT-markedet (rehabilitering og tilbygg), samt hobbymarkedet. Man får nærmest 
inntrykk av at alle permitterte skal pusse opp huset eller bygge ny terrasse i vår. Men, dette 
privatmarkedet er likevel lite sammenliknet med proffmarkedet hvor store fremtidige 
byggeprosjekter utsettes inntil situasjonen er mer oversiktlig. Kommunene står for om lag 
35% av omsetningen i norsk byggsektor og med redusert skatteinngang er det risiko for at 
denne delen av markedet bremses. For å få Norge i gang etter koronakrisen er 
kommuneøkonomien og kommunenes planer for nybygg og vedlikeholde noe som må 
stimuleres.   
 
En rekke sagbruk har redusert tømmerinnkjøpet for perioden mars-juli. Flere av de første 
begrensningene kom som følge av at sagbruksansatte var utsatt for smitte eller i karantene, 
men det vesentlige av begrensningene har blitt gjennomført som ledd i å redusere tømmer- 
og trelastlager for å redusere likviditetsbinding. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig hva 
gjelder markedsutsikter, og det er ikke urealistisk med ytterligere begrensninger i tiden 
fremover. Men, vi sitter nå med et inntrykk av at sagbrukene har en lengre horisont på salget 
enn bare for noen uker siden. De siste ukene rapporteres det også om økende aktivitet på 
norske byggeplasser. 
 
På tross av noen positive signaler er det fremdeles stor usikkerhet for både avsetning av 
sagtømmervolum og priser. Det innenlandske markedet viser positive tegn, men eksporten 
er krevende. Alle tømmeromsetningsleddene har redusert sagtømmeravsetning for 2. 
kvartal noe som bidrar til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi tror likevel at det 
er sannsynlig at vi kan få en svak nedgang i sagtømmerprisen i nær fremtid. Men, 
overskuelig tidshorisont er relativt kort om dagen.   
 



         

 

Treforedlingsindustrien 
Deler av treforedlingsindustrien går som aldri før. Dette gjelder særlig 
emballasjeprodusentene som har fått et løft i etterspørselen som følge av økt netthandel i 
koronatiden. Vi kan spesielt nevne produsenter av tissue, dvs. tørkepapir, trefiberbaserte 
hygieneartikler som munnbind, bleier og mye mer. I tillegg kommer trekjemisk industri slik 
som Borregaard som blant annet produserer desinfeksjonsmidler som etanol og andre 
ingredienser til farmasøytisk industri.  
 
I Norge har vi ingen tissue- eller emballasjeprodusenter, men Follafoss og Vafos produserer 
tremasse og er underleverandører til denne type industri. Prisen på tremasse begynte å øke i 
løpet av vinteren etter et bunnivå på ca. 825 USD pr tonn. Det store markedsfallet har 
kommet innen magasinpapir og avispapir. Magasinpapir brukes i reklamemateriell, alle disse 
trykksakene som fyller postkassa med ulike tilbud og når folk ikke får forlate huset for å 
handle er det liten vits i å annonsere. Norske Skog er tunge innen magasinpapir og har som 
en konsekvens av dette måtte stenge ned to av tre papirmaskiner på Saugbrugs i Halden. 
Deres virkesinnkjøp er med det redusert med 43%. Etterspørselen etter magasinpapir falt 
også kraftig under finanskrisen i 2008/2009. Volumet tok seg opp etterpå, men kom aldri 
opp på det nivået det var før finanskrisen. Det er grunn til å frykte at vi kan se noe av den 
samme utviklingen denne gang. Annonsering i trykte medier bremses også opp, noe som 
påvirker så vel økonomien i europeiske medieselskap som prisen på avispapir. Blir 
koronakrisen langvarig vil flere europeiske aviser bli borte og med det en tilsvarende 
etterspørsel etter avispapir.  
 
Den svenske treforedlingsindustrien er mer diversifisert og har en større andel av 
produksjonen innen segmenter som går godt. Som eksempel produseres 1 av 6 
drikkekartonger som forbrukes i verden i Karlstad. Den norske eksporten av massevirke til 
Sverige går i stor grad på jernbane. Disse transportkontraktene er langsiktige og ikke enkle å 
endre i volum. Vi har derfor registrert at svenskene har redusert importen på båt fremfor 
importen på jernbane, noe som har medført en betydelig reduksjon i svenskenes import av 
massevirke fra Baltikum, mens deres import fra Norge går om lag som normalt.  
 
Med unntak av etterspørselen etter massevirke fra Norske Skog oppleves etterspørselen 
generelt sett som god. Norske Skog er imidlertid en så stor kjøper av massevirke i Norge at 
det pr i dag er etterspørselen etter massevirke som er skalerende for avvirkningen. Et 
positivt tegn er at etterspørselen etter tremasse er økende og SCA øker nå prisen på NBSK-
masse med 5%. SCA melder om et sterkt massemarked med økende etterspørsel og 
balanserte lagre. Det er særlig det nevnte forbruket av tissue og forpakning som går godt om 
dagen. Massevirkeprisene i Norge er avtalt fram til 1. juli. Hvorvidt prisene vil øke eller falle 
etter dette er ikke avklart. Økt utbud av massevirke i Europa og god tilgang i Norge tilsier 
prisreduksjon. Men, deler av den norske industrien går godt og får også nytte av en svak 
krone for sin eksport.  
 
De langsiktige prognosene for fibertilgangen i Europa viser knapphet. Det er derfor grunn til 
å anta at flere massevirkekjøpere vil være forsiktige med å redusere sine priser ytterligere 
for å unngå å tape markedsandeler når markedet igjen snur – og det vil det gjøre. Vår 
antakelse er derfor at vi kan se en svak nedgang i massevirkeprisen etter 1. juli, men intet 



         

 

dramatisk fall. Det er verd å minne om at prisnivået fortsatt ligger høyt sett i et 
tiårsperspektiv.  
 
Barkbillesituasjonen i Europa 
Tyskland og Sentral-Europa har siste uke endelig fått noen dager med regn etter flere 
måneder tilnærmet uten nedbør. Barkbillene har svermet siden mars, og volumene av 
billeskadd virke strømmer nå for fullt inn til industrien. Det som måtte finnes av ferskt virke 
leveres nå sams med billeskadet virke som et second-quality-sortiment. Betalingsviljen for 
fersk primakvalitet er svært dårlig. Dette vil bidra til å presse trelastprisene ned, mens 
sagbrukene som nyttiggjør seg av den svært lave råstoffkostnaden får en konkurransefordel, 
slik vi så i 2019 da spesielt tyske og østerrikske sagbruk hadde meget gode resultater. 
Prognosene for utbud av billevirke i år er dessverre enda høyere enn for 2019, men her tas 
det naturlig nok klimaforbehold.  
 
I februar var flere fra NORSKOG og NORTØMMER på studietur til delstaten Hessen i Tyskland 
for blant annet å få innsikt i konsekvensene av barkbilleangrepene. Skogadministrasjonen i 
delstaten orienterte om at barkbillene hadde ført til en økning i avvirkningen på 430% i 
forhold til normalt i 2019. Når de nå varsler ytterligere økning i 2020 så er det snakk om 
store volumer. Nå trenger vi en kald vår og sommer i Europa som begrenser 
barkbilleangrepene. 
 

 
Barkbille- og vindfelt skog side om side i delstaten Hessen, Tyskland i februar. 

 
 
 
 
 
 



         

 

Valuta 
Den norske kronekursen er svært lav og har bidratt positivt til å muliggjøre norsk eksport av 
sagtømmer og massevirke. Men enda viktigere er det at den lave krona mot euro og dollar 
har bidratt til bedre lønnsomhet for norsk eksport av trelast, tremasse og papir. Effekten er 
likevel noe dempet av aktørenes valutasikring. Den norske krona har også svekket seg mot 
den svenske, noe som bidrar til å holde svensk trelast ute av det norske innenlandske 
markedet.   
 

Skogsentreprenørene 
Skogsentreprenørenes interesseorganisasjon MEF, har gjennomført to kartlegginger av 
hvordan medlemmene påvirkes av koronapandemien.  
  

 Oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet Uke 14 Uke 17 

Svært god oppdragsmengde - Bedriften vurderer å øke antall ansatte 4 % 3 % 

God oppdragsmengde - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte pr. i dag 48 % 51 % 

Dårlig oppdragsmengde - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå 
permitteringer/oppsigelser 27 % 

19 % 

Svært dårlig oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser 21 % 27 % 

  
  

Har koronaviruset medført hindringer eller negative økonomiske konsekvenser for din 
bedrift?  Uke 14 

 
Uke 17 

Ja 57 % 74 % 

Nei 43 % 21 % 

  

 
Har din bedrift måttet permittere eller si opp ansatte på grunn av koronaviruset og/eller 
smitteverntiltakene?  
  

Ja, har permittert/sagt opp ansatte 38 % 

Nei, men vi vurderer nå å nedbemanne 8 % 

Nei, og vi vurderer heller ikke å nedbemanne nå 54 % 

    

    

  

 Situasjonen for skogsentreprenørene er bekymringsverdig. Entreprenørene utgjør 6-700 
hogstlag med 2-2500 sysselsatte i Norge. NORSKOG jobber mye med verdsetting av skog 
utenfor Norge og i den sammenheng studerer vi både effektivitet og kostnader for drift av 
skog. Det er enkelt å konkludere med at vi i Norge har et entreprenørkorps som er 
kompetent, effektivt og selvstendig. I mange land har man et mellomledernivå som 
detaljstyrer entreprenørene. Disse er overflødiggjort av kompetente entreprenører i Norge.  
 
Det er svært viktig at vi kommer gjennom koronakrisen med et intakt entreprenørkorps som 
kan holde avvirkningen oppe også i fremtiden. Utfordringen er at mange av 
entreprenørbedriftene ikke har økonomi til å tåle stillstand i mer enn i 2-3 måneder. 
NORSKOG har derfor sammen med MEF og Norges skogeierforbund jobbet for å få på plass 
en krisepakke for entreprenørene som gir grunnlag for å holde hjulene i gang. Pakken må 
stimulere til drifter som gir mange maskintimer pr avvirket m3 og den må komme raskt. Den 
må inneholde både tilskudd til førstegangstynning og til drifter i vanskelig terreng og på 



         

 

lange driftsavstander. Dette fordi oppdragsmarkedet for entreprenørene varierer fra region 
til region. F.eks. tynnes det svært lite i Trøndelag for å unngå ustabile bestand, mens 
tilgangen til drifter på lange avstander antakelig er god i denne regionen. En slik 
tilskuddsordning er også god for skogeierne da den gir mulighet for å få gjennomført drifter 
som ellers ikke ville blitt gjennomført. 
 

 
 
 

Skogeierne 
Verdikjeden skog er lang fra stubbe til ferdig produkt og inneholder mange ledd hvor 
økonomisk risiko og finansiell styrke varierer. På mange måter er skogeierne bedre stilt enn 
de fleste andre ledd i verdikjeden i disse krevende tider. Tømmer som ikke hogges blir ikke 
borte på samme måte som usolgte maskintimer for entreprenørene eller transportørene. 
Skog som forblir stående på rot holder seg fersk og legger i tillegg på seg 3-4% i volum i året 
og kan selges på et senere tidspunkt i et forhåpentlig bedre marked. Likevel vil mange 
oppleve svakere likviditet som følge av redusert avsetning av tømmer og lavere priser. 
NORSKOG har derfor foreslått for Landbruks- og matdepartementet at konsesjonsrenten for 
skog bør reduseres ned mot 3%, noe som er på linje med markedsprisen for skogeiendom. 
Dette vil påvirke bankenes vurdering av skogsverdien og bidra til en vesentlig styrking av 
panteverdi og skogeiernes kredittverdighet. Dessverre ble dette avslått av departementet.  
 
Der skogeierne nå merker direkte konsekvenser av koronakrisen er i den mer 
turistnæringspregede delen av virksomheten. Tilbyderne av laksefiske melder om kansellerte 
bookinger særlig fra firma som bruker laksefiske i relasjonsbygging mot kunder og egne 
ansatte. Fra NORSKOGs medlemmer er det meldt om kanselleringer av laksefiske for mange 



         

 

millioner kroner. Tilsvarende begynner man å se kanselleringer av planlagt jakt til høsten. 
Utleie av hytter fikk en kraftig knekk i mars og april, men her er det håp om at markedet vil 
bli bedre i sommer da de fleste nordmenn vil tilbringe ferien i Norge. 
 
 

Skogkultur 
Plantingen av skog i Norge har økt gradvis 
de senere årene og i år skal det samlet ut 
om lag 40 millioner planter hvorav 28 
millioner skal plantes ut i vår. Planting i 
Norge utføres av 6-700 personer hvorav 
de fleste er utenlandsk arbeidskraft. 
Dette er ikke hvem som helst, men 
erfarne, effektive, kompetente og 
sertifiserte skogplantere. De fleste 
kommer fra Øst-Europa og kommer år 
etter år. Koronapandemien med sine 
smittevernstiltak truet raskt vårens 
skogplanting. I starten fikk ikke 
utlendinger komme inn i Norge, etter 
hvert ble grensen åpnet, men de får 14 
dagers karantene ved ankomst. Flere fikk 
ikke reise ut av eget land, og mange ville 

ikke reise fra familien i en så krevende tid. Det lå derfor an til store problemer i årets 
plantesesong og plantene er ferskvare - hvis de ikke plantes ut i vår så er de tapt.  
 
Skogeiernes organisasjoner kalkulerte merkostnaden ved å utføre plantingen ved en 
sannsynlig miks av utenlandsk og norsk arbeidskraft til litt i overkant av 2kr/plante. Noe som 
ville gitt en tilsvarende økt kostnad for skogeierne. Merkostnaden er knyttet til rekruttering, 
opplæring, redusert produksjon hos uerfarent norsk personell, kvalitetskontroll og 
reklamasjoner/replanting.  
 
Landbruks- og matdepartementet og landbruksdirektoratet handlet raskt og fikk i løpet av 
kort tid omdisponert midler slik at det gis et tilskudd pr plante på kr 1,30. Mer enn 80% av 
plantene settes ut av de 4 skogeierandelslagene, SB-Skog og NORTØMMER. I utgangspunktet 
går slike tilskudd direkte til skogeier. Dette ville imidlertid krevd at ca. 8000 kontrakter om 
planting måtte reforhandles og prisen til skogeier økes. For noen skogeiere som fikk de 
samme folkene som i fjor ville prisen kanskje blitt lik som året før, mens for andre som kun 
fikk uerfaren, norsk arbeidskraft ville prisen blitt vesentlig høyere. Det ble derfor besluttet at 
selv om det er skogeieren som får nytte av tilskuddet så utbetales det til de 6 nevnte 
aktørene mot dokumentasjon av utført planting.  Disse får kr 1.30 pr plante i tilskudd og 
kostnader ut over dette må de dekke selv. Dette betyr at merkostnadene kan jevnes ut over 
et stort kvantum slik at prisen blir lik for alle. Skogeiere som selv utfører plantingen får 
samme tilskudd ved søknad. Vårt fagdepartement og -direktorat skal ha stor ros for raskt å 
finne en effektiv løsning. Dessverre går plantetilskuddet noe ut over bevilgning til 
skogsbilveier og ungskogpleie, men vi håper derfor at det tilsvarende raskt blir fylt opp med 
friske penger for å erstatte disse omprioriteringene. 



         

 

 
Eiendomsmarkedet 
Det norske markedet for omsetning av skogeiendommer er for lite til at vi kan operere med 
noen statistikk. Men, internasjonalt registrerer vi økt interesse for skoginvesteringer og 
prisutviklingen for skogeiendom fremstår som mer frakoplet fra prisutviklingen på tømmer 
enn tidligere. Vi ser tegn til økende interesse for å investere i skog fra finansielle investorer. 
Dette er for så vidt ikke uventet. I økonomisk urolige tider har dollar, gull og skog vært trygge 
havner for kapitalen. Med dollaren ute av bildet er valget mer begrenset. Aksjemarkedet er 
mer uforutsigbart, avkastningen på obligasjoner er vesentlig lavere enn tilvekstprosenten i 
skogen og skogproduksjonen kan man i verste fall velge å beholde på rot i påvente av et 
bedre marked. Finansiell uro sammen med det det grønne skiftet gjør investering i skog både 
politisk korrekt, trygt og lønnsomt. Vi ser også tegn til at skoginvestorer fra Mellom-Europa 
retter sine øyne nordover, til det boreale barskogområdet hvor grana naturlig hører hjemme 
og hvor man ennå ikke ser de klimaeffektene i form av stormer, tørke og insektangrep som 
man har hatt i f.eks. Tyskland. Også skogindustrien øker sine investeringer i skog.  Det gjør 
de for å sikre seg råstoff for fremtiden, noe som er et positivt for oss andre som også skal 
levere skogsvirke i fremtiden.   
 
 

 
 
Evenstad i Stor-Elvdal sett fra Tronkberget. 
 


