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Tornator i ett nötskal
• Äger 650 000 ha skog i Finland, Estland och Rumänien
• Största ägargrupp: Finländska pensionsbolag
• Största ägare och kund: Stora Enso
• Huvuduppgift: Hållbart skogsbruk och virkesproduktion
• Strategiska utvecklingsmål; Lönsam tillväxt, Konkurrenskraft, Utmärkt ledarskap
• Största skattebetalaren i stora delar av Östra Finland

*) Exklusive förändringar i värdet på biologiska tillgångar

• Egendomens värde 1,1 mrd euro
• Omsättning 113 milj. euro
• Operativt resultat*) 74,5 milj. euro
• ROCE*) 7,7 %
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Läget inom branschen år 2008
• Metla 2008; Skogsindustrins användning av inhemskt virke

sjunker med över 10 milj. m3/a tills år 2020

Källa: Metla 2008

Milj. m3/a
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Vad hände 2009 - 2015

• Ytterligare fabriker stängdes
• Industrin sanerade och förbättrade sin konkurrenskraft
• Statsrådet satsade på bioenergi och lanserade skogsbranschens strategiska program
• En nationell bioekonomistrategi och skogsstrategi utarbetades
• Skogsbranschen transformeras till en skogsbaserad bioekonomi – nya investeringar
• Bioekonomin ett av nya regeringsprogrammets spetsprojekt

Metsä Group14.9.2016



Nya investeringar och investeringsplaner

• Nya o. bekräftade 6 miljoner m3
• Preliminära 15,5 miljoner m3

Nya och bekräftade investeringar

Preliminära investeringsplaner

Finlands skogsindustri rf
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Dagsläget och framtidsutsikterna
• Nya o. bekräftade investeringar +10 milj. m3/a *)

• Preliminära investeringar ytterligare +20 milj. m3/a *)

• Regeringens mål att öka rundvirkesuttaget med 15 milj. m3/a är realistiskt

*) för att uppehålla balansen mellan massaved och timmer måste även timmeruttaget ökas
**) ökningen enbart inhemskt virke
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En långsiktig skogspolitik ger resultat

VIRKESFÖRÅDET HAR ÖKAT MED 1 MRD M3
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Verkligt och uthålligt virkesuttag

• 2015 var virkesuttaget 68*) milj. m3. Virkesuttaget har ökat med nästan 10 milj. m3
• Största hållbara virkesuttaget stiger från 81 milj. m3/a till 86 milj. m3/a

Övriga
Privatskogar

Största uthålliga virkesuttag

*) skogs- och energiindustrins rundvirke samt brännved

Dagsläge

Nya o. bekräftade inv.
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Slutsatser

• Gemensamma mål ger resultat
• Skogpolitiska åtgärder krävs för att förbättra virkestillgången för redan bekräftade investeringar
• En stark satsning på virkesproduktion behövs ifall ytterligare investeringar verkställs
• Troligt kommer även importen att öka
• Utnyttjandet av skogarna bör diversifieras
• En balans mellan skogens ekonomiska, sociala och ekologiska värden måste säkras
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www.tornator.fi
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