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Hva skjer akkurat nå?

➢ Både trelast- og massepriser ligger på fantastiske nivåer, men har sett 

toppen

➢ Overraskende sterkt trykkpapirmarked

➢ Høy avvirkning i hele markedet

➢ Global logistikkrise – internasjonal handel i ubalanse

➢ Høye priser på råvarer og energi

➢ Billeskader i Europa på retur

➢ Makroøkonomiske trender

➢ Russlands tømmereksportforbud

12.11.2021 2



Case: Tyskland
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Case: Tyskland
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Etterspørselsutvikling sagtømmer

➢ Kortsiktig nedkjøling i trelastmarkedet Q4-Q1. Prisnivået på sagtømmer 

opprettholdes.

➢ God lønnsomhet hos sagbrukene de siste årene vil trolig utløse en 

investeringsbølge = kapasitetsøkning, også i Norge

➢ Eksportmarkedet er i stor grad åpnet, og logistikken testet

➢ Etterspørselen fra Tyskland, Østerrike og BeNeLux vil øke i takt med reduserte bille-

/skadevolumer

➢ Posisjoneringen har allerede startet

➢ Effekten av Russlands reduserte tømmereksport

➢ Baltikum har etablert seg som et stabilt marked for norsk sagtømmer

➢ Kraftig økning i tømmereksport fra Europa til Kina
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Etterspørselsutvikling massevirke

➢ Et tilsvarende case som i 2016-2018 tegner seg fra 2023:

➢ Utbygginger i svensk og finsk masseindustri 

➢ Betydelig utbygging av pelletsfabrikker i Europa

➢ Biodrivstoffabrikker (de norske kommer sent , om de kommer)

➢ Økt etterspørsel fra smelteverksindustrien

➢ Viktige tyske og svenske kjøpere returnerer til det norske markedet i takt med 
mindre billevirke

➢ Dette betyr en ny posisjoneringsrunde for norsk massevirke i tiden fremover.

➢ Betydelige prisøkninger fra 2023?
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Er det nok råstoff til alle?

➢ Nei, ikke på sikt

➢ Forventet markedsutvikling vil på sikt gi både høyere tømmerpriser for alle 

sortimenter og økt avvirkning

➢ Også norsk skogindustri bør nå posisjonere seg for den kommende kampen om 

tømmeret

➢ En sterk tømmereksport er helt nødvendig både for å: 

➢ Sikre høyest mulig pris til skogeier

➢ Sikre nok råstoff til norsk skogindustri i dag og i fremtiden

➢ Sikre en robust verdikjede
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