Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirkeforetak eid av i underkant av 10 000 skogeiere på Østlandet.
Konsernet har hovedkontor i Hønefoss og fem distriktskontor. Det er 90 ansatte i morselskapet og 240 ansatte i
konsernet. Viken Skog omsetter tømmer, leverer skogtjenester og opererer i hele verdikjeden fra stubbe til industri.
Selskapet har også betydelige eierposisjoner i andre deler i verdikjeden. Viken Skog har en årsomsetning på NOK 1,9
milliard.
AT Skog SA er et samvirkeforetak som eies av rundt 7000 skogeiere i Agderfylkene og Telemark. Kjernevirksomheten er
innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter. AT Skog har et betydelig engasjement
for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. AT Skog konsernet har en solid
økonomi med 52 ansatte fordelt på 7 distriktskontor i Agderfylkene og Telemark. Hovedkontoret er i Skien. Selskapet
har en årsomsetning på NOK 680 millioner.

PRESSEINVITASJON/PRESSEMELDING
Næringsministeren og NHO-sjefen gjester stor skogkonferanse på Sundvollen
Hønefoss, 1. februar 2018: Norges nye næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er hovedinnleder
på skogkonferansen Tømmer og Marked 8. februar på Sundvolden som arrangeres av Viken
Skog i samarbeid med AT Skog. Det er over 450 deltakere påmeldt.
Konferansen "Tømmer & Marked 2018" setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap
kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse og er et samarbeid mellom
skogsamvirkene Viken Skog og AT Skog.
En ny epoke i Norske Skog
Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er en av hovedinnlederne på
konferansen, som arrangeres for tredje år på rad. Hun skal snakke om NHOs krav til bedring i
rammebetingelsene og konsernsjefen i Norske Skog, Lars Sperre kommer for å snakke om en
ny epoke i Norske Skog.
Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, skal muligheter i biodrivstoff. Statkraft
bygger opp biodrivstoffproduksjon på Tofte. Andre innledere er administrerende direktør Idar
Kreutzer i Finans Norge, konsernsjef Jens Ulltveit-Moe i Umoe og konsernsjef i Vida, Santhe
Dahl i tillegg til en rekke andre interessante innledere.
Dette er årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av skog og næringsutvikling. I år
bruker vi den nye kongresshallen på Sundvolden hotell og regner med opp mot 500
deltakere. Det vil bli utstilt nye moderne hogstmaskiner ved inngangen til konferansen.
Skognæringen er en sentral del av det grønne skiftet, og en viktig næring som står for stor
verdiskaping i Norge. Viken Skog og AT Skog er opptatt av å sette dette på agendaen.
Deltakerne på konferansen representerer hele verdikjeden; skogeiere, entreprenører,
tømmerkjøpere, investorer, forskere, industriledere, skogbrukssjefer, byråkrater i departement
og direktorat, politikere og andre næringsinteresserte.

Dato: Torsdag 8. februar 2018. Registrering og kaffe fra kl. 09:30.
Programstart: kl. 10:00
Avslutning: kl. 16:00
Sted: Sundvolden Hotel, Sundvolden Hall, kongressenteret
Fint med en tilbakemelding innen onsdag 7. februar kl 12:00 om en fra deres redaksjon ønsker
å delta på arrangementet til kommunikasjonsleder Linda Camilla Strømsod, tlf 926 83 644 eller
lcs@viken.skog.no

For ytterligere informasjon
Linda Camilla Strømsod, kommunikasjonsleder, lcs@viken.skog.no tlf +47 926 83 644

PROGRAM
DEL 1: ÅPNING - POLITIKK OG RAMMEBETINGELSER
o
o
o

Åpningsinnlegg - næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen
NHOs krav til bedring i rammebetingelsene -adm. dir. NHO, Kristin Skogen Lund
Norske Skog - en ny epoke -konsernsjef Norske Skog AS, Lars Sperre

DEL 2: MARKEDET OG UTVIKLING AV SKOGINDUSTRIEN
o
o
o

Konkurransekraften til skandinavisk skogindustri -konsernsjef Vida, Santhe Dahl
Utviklingen i det skandinaviske virkesmarkedet –sjef for forretningsområde skog og
landbruk Danske Bank, Johan Freij
Hvordan kan norsk skogbruk posisjonere seg i et internasjonalt tømmermarked? Viken AT Market, Håkon Myhra

Lunsj: Sundvoldens hjemmelagde lunsjbuffet
DEL 3: FINANSIERING OG RAMMER FOR INVESTERINGER
o
o

Hvordan stimulere markedet for omstilling til grønn verdiskaping? -adm. dir. Finans
Norge, Idar Kreutzer
Hvordan kan industrireising i Norge bli attraktivt for private investorer? -konsernsjef
Umoe, Jens Ulltveit-Moe

DEL 4: RESSURSGRUNNLAGET OG NYE MARKEDER FOR SKOG SOM RÅSTOFF
o
o
o
o

«Muligheter i biodrivstoff» -konsernsjef Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen
Ressursgrunnlaget – hvor står tømmeret for vekst i skogindustrien –divisjonsdirektør
NIBIO Skog og Utmark, Bjørn Håvard Evjen
Bruk av tre som industriell megatrend –direktør for forretningsutvikling i Veidekke
entreprenør, Birte Almeland
"Foods of Norway" - blir fôrmarkedet en ny bærebjelke for skogbruket? –professor
NMBU, Margareth Øverland

