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2019

• Tømmer:  ca. 1.868.000 m3

• Planter:         5,5 mill. 

• Rydding: 25 000 daa

• Ansatte: 52 (42 årsverk)



Aktivitet i 2019

• God hogstaktivitet ca. 49 000 m3

– Svært høge tømmerpriser første halvår

– Prisnedgang i 2. halvår

– Fortsatt prisnedgang i januar 2020

– Stor tilgang på virke i Europa påvirker 
eksportprisen

– Tyskland kjøper fortsatt store volum, men 
lavere pris

– Stabilt marked i Trøndelag
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Marked i 2020

– Redusert hogstkvantum i Norden og landene rundt 
pga. mildvær.

• Reduserte lager og et marked i mer balanse.

– Avvirkning av billeskadd virke i Europa vil øke og 
gir negativt prispress, men langsiktig positiv 
utvikling for bruk av tre.

– Metning i tremassemarkedet i 2019, men tegn til 
oppgang vinteren 2020.

– Liten ny produksjonskapasitet i 2020-21, men en 
rekke nye prosjekter er under utvikling i Sv og Fi
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Marked i 2020

– Eksport av tømmer og trelast fra Europa til Kina har 
bremset opp.

• Kan føre til ytterligere press på det europeiske markedet

– Trelastprisen i USA på et nivå som sikrer høy 
eksport fra Europa

• Spesielt viktig for svensk og tysk trelastmarked

– Svake resultat for mange europeiske sagbruk i 
andre halvår 2019.

• Unntak er tyske og østeriske bruk med tilgang på 

rimelig råstoff
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Trelastpris eksport til USA
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Eksport av tømmer til Tyskland
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Planer i 2020

• Ingen økning i Møre og Romsdal

– Fortsatt mangel på skogsbilveier, 
kommuneveier med nedsatt totalvekt og 
billengde

– En del tilgjengelig skog er ennå for ung

– Positivt med økning i driftstilskudd (men kom 
for seint)

– God tilgang på entreprenørkapasitet

– God avsetning på tømmer
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Bemanning

• Arvid (Midt-Norge)

• Tom Kristian (sør)

• Ivar Egil (nord)

– Hogstentreprenører

• Torkild Raaen (Hallingdal)

• Lars Bjarne Mauset (Surnadal)

• Entr. fra Trøndelag

– Skogkultur

• Laine Skogkunnskap
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www.nortommer.no

Kontakt:

Takk for oppmerksomheten!

ivar.egil.gjora@nortommer.no

473 44 619


