
Norsk Skogsmelasse AS



AT Skog konsernet – kort og godt
9000 skogeiere

1,65 mill i omsatt 
tømmerkvantum

Dekker områdene 
Telemark, Agder, 
Rogaland og 
Vestland

Samlet omsetning 
konsern 2021: 

Ca 2,2 mrd

Vekst, utvikling og økt 
lønnsomhet for våre 
medlemmer er viktigst 
- gjennom offensiv 
satsing, innovasjon og 
en effektiv verdikjede.



Fra salgssamvirke til produksjonssamvirke

• Strategisk retningsvalg i AT Skog 2020
• Ut av passive eierskap – inn i aktivt eierskap – ta større del 

av verdiskapingen
• Større andel av tømmerstrømmen inn i vertikalt integrert 

verdikjede – fra stubbe til marked
• Majoritetseierskap minimum 50 % - primært heleid
• 3-delt marked: Egen industri, innenlandske industrikunder, 

eksportkunder.

• Vår analyse: Råstofftilgang vil få større betydning for 
utvikling av trebasert industri

• Generelt større fokus på bærekraftig forsyning
• Strengere restriksjoner på hogst (LULUCF, biodiversitet, 

vernekrav etc.)
• Energikrise i Europa vil øke etterspørselen etter biobasert 

råstoff
• Europa «post-barkebillekrise» har lavere råstofftilgang
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Bærekraft handler om 
omstilling i praksis

• Norge importerer 70.000 tonn melasse for bruk i 
kraftfor hvert år

• Melasse kommer primært fra sukkerrør og 
sukkerroe fra Latin-Amerika, Asia og Mellom-
Europa

• Nå skal vi snu eksportstrømmen av tømmer ut av 
landet – foredle gran og furu til fôr og energi – og 
samtidig erstatte matråstoff fra fjerne 
himmelstrøk med massevirke

• #bærekraftipraksis



Skogsmelasse, med 60 - 65 prosent sukkerinnhold, brukes som 
innsatsfaktor i kraftfôr til drøvtyggere. Restfraksjon blir 
energipellets

Verdien av matproduksjon i Norge handler om å utnytte 
mulighetene som ligger i norske naturressurser

Mål:

«Erstatte all import av melasse fra sukkerrør og sukkerroe fra 
Latin-Amerika, Asia og Mellom-Europa med norsk kortreist 
skogsråstoff»

Bilde: Fiskå Mølle



Norsk Skogsmelasse sin fabrikk clustres med 
eksisterende produksjon hos Fiskå Mølle



Norsk Skogsmelasse ble stiftet 3. mars 2020 med den 
hensikt å prosjektere og oppføre fabrikk for 
sukkerproduksjon ved bruk av norsk skogbasert råstoff 

• AT Skog SA er hovedaksjonær, 60 %
• Fiskå Mølle AS, 40 %

Glommen Mjøsen SA var aksjonær ved stiftelsen, men 
har nå blitt kjøpt ut. Det er etablert en 
samarbeidsavtale med Glommen Mjøsen Skog for 
videre ekspansjon

Den første fabrikken skal bygges på Fiskå Mølles 
industriområde på Fiskå, Tau i Rogaland 

Med full kapasitetsutnyttelse vil fabrikken produsere 
23 000 tonn skogsmelasse og 60 000 tonn pellets

Bioraffineri

Flis fra massevirke eller biprodukter fra sagbruk blir kokt under trykk, 
noe som bidrar til at trevirke kan oppdeles i sine ulike deler.

Skogsmelasse er sukkerstoffer fra hemicellulosen. Denne kan brukes 
som ingrediens i kraftfôr for drøvtyggere. Den erstatter importert 
melasse fra rør- eller roesukker.



RÅSTOFF

• AT Skog SA har ansvar for all forsyning av råstoff med 
200 000 m3fub pr år 

• AT Skog vil inngå avtaler med underleverandører for 
råstoff og vil ha alt transportansvar

• Hovedtyngden av råstoffet blir massevirke og 
energivirke fra Rogaland, Vestlandet og Agder

• Biprodukter fra sagbruk vil også brukes som råstoff

• Mesteparten av råstoffet vil komme med båt

• Norsk Skogsmelasse AS blir den eneste lokale kjøper 
av massevirke i Rogaland og Vestland. I dag blir 
mesteparten av massevirket i disse områdene 
eksportert

Massevirke og flis



SKOGSMELASSE

• Sukkerstoffene som utvinnes, skogsmelasse (wood molasses), 
er i likhet med melasse fra rør- og roesukker, en sirup med ca 
75% tørrstoffinnhold. Dette utgjør 20 - 25% av samlet 
tørrstoff i trevirket

• I norsk kraftfôr blir det blandet inn 5 - 7% melasse. 
Skogsmelassen er utprøvd til formålet av Fiskå Mølle. 
Konklusjonen er at skogsmelassen er et fullgodt alternativ til 
ordinær melasse

PRODUKTER

PELLETS

Pellets fra tremassen har ca. 10% 
høyere energiinnhold og er av bedre 
kvalitet enn ordinære “hvite” pellets. 
De er også temmelig vannbestandige, 
og har meget lavt askeinnhold

DYRESTRØ

Tremassen kan også brukes som 
dyrestrø



Bærekraftig 
skogbruk

Tømmertransport-
bil til tømmerkai Tømmerkai til båt Båt til tømmerkai Tømmerkai til 

produksjon

• Mesteparten av skogsråstoffet kommer via båt til produksjonsanlegget på Tau
• Behov for nye og bærekraftige logistikkløsninger – spesielt på båt

• Etableringen av Norsk Skogsmelasse igangsetter innovasjonsprosesser på logistikkløsninger for fremtiden



Kystbulkkonsept utviklet av Naval Dynamics – «kystens grønne arbeidshest»



AT Skog og Grønt Skipsfartsprogram (GSP)

Nullutslippsskip for tømmer og stein Konseptet er 
• Rederi investerer i nytt hydrogenskip med støtte fra Enova og 

langsiktig kontrakt med AT Skog og Norstone

• Skipet vil befrakte:

– Inngående tømmer til Fiskå

– Utgående stein fra Tau for Norstone

• Skipet er den nye standarden for selvlossende skip på 3500 dwt –
kystens arbeidshest – attraktiv for mange laster

• Gjennomgående grønn verdikjede – «fra stubbe til ku»



Plan fram til endelig investeringsbeslutning for Norsk Skogsmelasse

Fra 3. mai til 1. september

i) Oppstart kvalitetssikring og 
simulering av businesscase
ii) Leverandørdialog og 
entrepriseform
iii) Formaliteter rundt NSM og 
tilførsel av nødvendig driftskapital 
frem til endelig beslutning

21. juni - beslutningspunkt og samhandlingsfase

i) Foreløpig beslutning om å gå 
videre – fremleggelse av 
businesscase, risikovurderinger mm 
til AT Skog styret (og Fiskå Mølle 
styret) 

ii) Hvis positiv beslutning i AT Skog 
styret (og Fiskå Mølle styret), så 
starter prosessen med å inngå 
«forpliktende» avtaler og 
entrepriseform 

Beslutning

Resultatet av samhandlingsfasen 
skal danne grunnlag for en endelig 
investeringsbeslutning 1. 
september i AT Skog styret (og 
Fiskå Mølle styret)
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