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Per 12-31

1:a kvartalet

2008 2007 2006 2007 2006

Immateriella tillgångar 9,2 7,6 9,4 7,1 8,4

Anläggningstillgångar 1.221,0 1.099,0 999,8 1.214,9 1.135,6

Finansiella anläggningstillgångar 60,2 73,3 95,3 58,9 73,8

Summa anläggningstillgångar 1.290,4 1.179,9 1.104,5 1.280,9 1.217,8

Varulager 1.468,2 1.003,0 1.062,0 1.301,9 846,5

Fordringar 1.120,5 1.138,5 894,0 943,7 955,7

Likvida medel 57,3 110,6 19,3 77,7 51,6

Summa omsättningstillgångar 2.646,0 2.252,1 1.975,3 2.323,3 1.853,8

Summa tillgångar 3.936,4 3.432,0 3.079,8 3.3.604,2 3.3.071,6

Aktiekapital* 647,7 647,7 647,7 647,7 647,7

Övrigt eget kapital 1.005,1 730,5 457,6 922,0 586,0

Summa eget kapital 1.652,8 1.378,2 1.105,3 1.569,7 1.233,7

Långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden 704,2 735,0 978,9 408,1 670,9

Kortfristiga skulder 1.579,4 1.318,8 995,6 1.626,4 1.167,0

Summa skulder 2.283,6 2.053,8 1.974,5 2.034,5 1.837,9

Summa eget kapital och skulder 3.936,4 3.432,0 3.079,8 3.604,2 3.071,6

MNOK

Per 03-31

Kvartalsredovisningen är utarbetad efter samma bokföringsprinciper som används i årsredovisningen och enligt NRS 11 om delårsredovisning.

*129.542.384 aktier à 5,00 NOK korrigerat för 1.100 egna aktier.

MNOK 2008 2007 2006 2007 2006

Nettoomsättning 1.951,3 1.988,5 1.557,0 7.944,0 6.692,4

Avskrivningar 46,7 44,0 42,9 177,0 177,6

Varukostnader 1.222,7 1.184,7 975,4 4.621,2 4.218,9

Övriga rörelsekostnader 571,6 534,2 488,0 2.156,2 1.922,7

Rörelseresultat 110,2 225,6 50,7 989,6 373,2

Intäkter från investeringar i närstående bolag -0,3 -1,3 -0,2 0,1 -3,9

Räntor och övriga finansiella intäkter 6,0 2,3 3,2 8,8 7,1

Räntor och övriga finansiella kostnader -10,4 -8,4 -11,7 -26,3 -40,0

Resultat före skatt 105,5 218,2 42,0 972,2 336,4

Beräknad skatt på resultat 29,6 61,6 12,3 276,8 96,9

Minoritetsinteressen -1,4 -0,9 0,5 -4,1 0,2

Periodens resultat/Årsresultat 74,6 155,7 30,2 691,3 239,7

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

2008 2007 2006 2007 2006

Netto rörelsemarginal/EBIT (i %) 5,6 11,3 3,3 12,5 5,6

Brutto rörelsemarginal/EBITDA (i %) 8,0 13,6 6,0 14,7 8,2

Resultat per aktie (i NOK) 0,59 1,21 0,23 5,28 1,85

Kassaflöde per aktie (i NOK) 1,15 2,09 0,66 9,00 3,71

Soliditet (i %) 42,0 40,2 35,9 43,6 40,2

Investeringar 55,7 47,1 35,5 292,4 244,6

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 21,8 46,0 10,0 52,7 19,6

Sysselsatt kapital 2.073,9 1.924,7 2.019,1 1.801,4 1.752,0

Netto räntebärande skulder 443,3 424,9 894,5 154,0 466,7

Netto rörelsekapitalbindning 1.981,1 1.487,5 1.443,4 1.621,4 1.255,6

Antal anställda 3.427 3.262 3.159 3.425 3.210

Sjukfrånvaro (i %) 6,12 6,57 6,20 6,32 5,89

Frekvens av skador med frånvaro 19,4 18,8 19,3 17,5 17,3

Antal aktieägare 967 972 984 967 972

Genomsnittligt antal aktier 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

MNOK

Hela året1:a kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Som väntat har den nedgång i efterfrågan på industriträ i
Europa, som började under andra halvåret 2007, präglat
marknaderna för Timber under första kvartalet. 
I Skandinavien har det skett en normalisering av aktivite-
ten på byggmarknaderna efter en period av mycket hög
aktivitet. Säsongsmässigt har första kvartalet 2008 påver-
kats av att påsken var i mars, medan den år 2007 kom i
april. Byggsystem har varit ganska opåverkat inom sina
marknadssegment, och har haft en positiv utveckling
under kvartalet. 

Priserna på sågtimmer har gått ned något under 2008
jämfört med fjolåret, men nedgången har varit betydligt
mindre än nedgången av färdigvarupriserna. De höga 
timmerpriserna under 2007 och in i 2008 har bidragit till
en hög avverkning i skogsbruket och en god tillgång på
timmer. 

Den avvaktande situationen på marknaden för trävirke
har bidragit till en uppbyggnad av större färdigvarulager än
vid samma tid i fjol. Koncernen har endast genomfört min-
dre kapacitetsanpassningar inom de trämekaniska enheter-
na och står vid utgången av första kvartalet bättre rustat
till att upprätthålla leveranskapaciteten under hela högsä-
songen än vid samma tid i fjol. Uppbyggandet av både
råvaru- och färdigvarulager har medfört en ökning i balans-
omslutningen, men i koncernens långsiktiga finansiering
finns det utrymme för denna typ av variationer.

Vid Moelven Trysil AS, som kom in i koncernen genom
ett förvärv under fjärde kvartalet 2007, har det under för-
sta kvartalet installerats en ny optimeringsutrustning i
såglinjen. Detta är det första steget i en investeringsplan
med sikte på att anpassa både såglinjen och hyvleriet till
Moelvens koncept. Nästa steg, som är en investering i en
ny hyvellinje, kommer att påbörjas mot slutet av inne-
varande år.

Fem norska byggprojekt har år 2008 fått Houens fonds
arkitekturdiplom för framstående arkitektur. Två av dessa,
terminalbyggnaden på Oslo Flygplats Gardermoen och
Mortensrud kyrka i Oslo, har uppförts med bärande kon-
struktioner av limträ från Moelven Limtre AS.
Arkitekturpriserna är ett samarbete mellan
Kulturdepartementet och Norske Arkitekters
Landsforbund, och har delats ut sedan år 1904.

Koncernen har förlängt det avtal om hälsoförsäkring
som ingicks år 2007 i samarbete med Vertikal
Helseassistanse AS och Nordisk Hälsoassistans AB.
Hälsoförsäkringen omfattar alla medarbetare i koncernen
med undantag av de anställda i Danmark, där man har ett
eget system. Hittills har erfarenheterna med hälsoförsäk-
ringen, som har till syfte att garantera de anställda behand-
ling så snabbt som möjligt vid skador eller sjukdom, varit
mycket positiva. Från det att avtalet trädde i kraft i april
2007 till december 2007 har cirka 200 anställda använt sig
av försäkringen. 

Förvaltningsberättelse

•Nedgången i efterfrågan på industriträ i Europa påverkar som väntat sågverks-
divisionens aktivitetsnivå och förtjänster

•Normalisering av byggmarknaderna i Skandinavien
•Nettoomsättningen uppgick till 1 951,3 MNOK (1 988,5)
•Rörelseresultatet uppgick till 110,2 MNOK (225,6) 
•Halvering av kvartalsresultatet jämfört med första kvartalet 2007, men ändå ett av 

koncernens bästa kvartal på senare tid

Nettoomsättning
MNOK

Rörelseresultat
MNOK
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Nettoomsättning och -resultat
Nettoomsättning och rörelseresultat för koncernens första
kvartal uppgick till 1 951,3 MNOK (1 988,5) respektive
110,2 MNOK (225,6). 

Det är huvudsakligen den konjunkturbetingade ned-
gången i efterfrågan samt att priset på sågade trävaror fal-
lit mer än timmerpriserna som är orsak till nedgången i
nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med fjolåret.
För Byggsystem är marknadsförhållandena fortfarande
goda, och divisionen har ökat både nettoomsättning och
rörelseresultat jämfört med fjolåret. 

Resultatet före skatt uppgick till 105,5 MNOK (218,2)
och resultat efter skatt och minoritetsintressen till 74,6
MNOK (155,7)

Investeringar, finansiell ställning och
finansiering
Under första kvartalet har det genomförts investeringar på
totalt 55,7 MNOK (47,1). 

Ökningen i investeringsnivån följer koncernens långsik-
tiga strategiplan. För 2008 har det planerats en betydande
ökning i investeringsnivån jämfört med föregående år.
Huvuddelen av investeringarna kommer emellertid att
genomföras i anslutning till sommarsemestern, när det
normalt är driftsstopp på grund av semester, och kommer
således inte att påverka kassaflöde och balansomslutning
under det tredje kvartalet.

Vid utgången av första kvartalet var koncernens samla-
de tillgångar bokförda till 3 936,4 MNOK (3 432,0).
Ökningen beror huvudsakligen på en ökning i lagerhåll-
ningen av både råvaror och färdigvaror inom Timber och
Wood, samt att Moelven Trysil AS har kommit in i 
koncernen.

Kassaflödet från verksamheten under första kvartalet

var 149,3 MNOK (270,2), motsvarande NOK 1,15 per
aktie (2,09). Netto räntebärande skulder var i nivå med
fjolåret på 443,3 MNOK (424,9) vid utgången av första
kvartalet. Efter fjolårets goda resultat har det föreslagits
en aktieutdelning på totalt 336,8 MNOK, vilket kommer
att bidra till en ytterligare ökning av netto räntebärande
skulder när utbetalningen sker under andra kvartalet.
Likviditetsreserven var 927,3 MNOK (895,4).

Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i
svenska kronor, och kursutvecklingen från 0,8687 den 
31 mars 2007 till 0,8568 den 31 mars 2008 har medfört en
minskning i balansomslutningen på omkring 30 MNOK 

Det egna kapitalet var vid utgången av första kvartalet 
1 652,8 MNOK (1 378,2) efter att utdelningen har dispo-
nerats. Detta motsvarar NOK 12,76 (10,64) per aktie.
Soliditeten var 42,0 procent (40,2). Vid omräkning av kon-
cernens svenska dotterbolag till samma valutakurs som
vid utgången av första kvartalet 2007, skulle det egna
kapitalet ha varit cirka 1 660 MNOK (1 388) motsvarande
en soliditet på cirka 41,9 procent (40,0).

Divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 
723,5 MNOK (830,9) och rörelseresultatet till 42,8 MNOK
(127,4). 

Både på hemmamarknaden och internationellt har pri-
serna på industriträ fortsatt att falla under första kvartalet.
Produkter av gran har haft den största nedgången och det
har gjorts tydliga kapacitetsreduktioner med påföljande
reduktioner av lager i vissa av de stora producentländerna.
Prisfallet visar också tecken på att vara avtagande.

MNOK

Hela året

2008 2007 2006 2007 2006

Nettoomsättning
Timber 723,5 830,9 674,1 3.136,4 2.642,0

Wood 627,6 688,8 511,1 2.914,6 2.453,4

Byggsystem 681,7 602,0 467,7 2.382,8 1.937,5

Limträ 108,4 107,2 87,9 483,1 424,9

Elektro 99,0 84,8 46,5 358,4 219,4

Byggmoduler 287,2 262,3 206,1 944,5 736,1

Bygginredning 192,2 158,8 136,6 633,8 593,6

Övrigt/Elimineringar -81,5 -133,2 -95,9 -489,8 -340,5

Koncernen 1.951,3 1.988,5 1.557,0 7.944,0 6.692,4

Rörelseresultat
Timber 42,8 127,4 26,7 544,4 166,7

Wood 23,1 71,7 10,0 324,4 113,0

Byggsystem 48,9 37,1 20,4 159,4 121,8

Limträ 4,8 5,3 2,7 24,4 25,4

Elektro 1,8 2,7 -0,6 5,9 3,7

Byggmoduler 24,2 17,0 10,5 66,0 37,8

Bygginredning 18,1 12,0 7,9 63,0 54,8

Övrigt -4,6 -10,6 -6,4 -38,6 -28,3

Koncernen 110,2 225,6 50,7 989,6 373,2

1:a kvartalet
Divisioner
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God tillgång på råvaror och hög produktion har medfört
att både råvaru- och färdigvarulagren generellt är stora i
branschen. I kombination med en fallande byggkonjunktur
har detta medfört en mycket avvaktande marknad där det
på efterfrågesidan har varit lägre priser. Sågverkens råva-
rukostnader har emellertid inte fallit samtidigt och inte lika
mycket som färdigvarupriserna, något som har medfört att
vissa produktkalkyler nu är mycket svaga. För koncernens
timmerförbrukande enheter i Timber och Wood är det där-
för av stor betydelse att timmerpriserna justeras för att i
högre grad motsvara nedgången i färdigvarupriserna.

I en nedåtgående konjunktur som den vi nu är inne i, där
det förväntas en period med svaga kalkyler, är det av stor
betydelse för sågverken att de effektiviseringsåtgärder
som har påbörjats ger önskade effekter. Åtgärderna riktar
sig huvudsakligen mot råvaruutnyttjande och förädlings-
kostnader. 

Wood
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till
627,6 MNOK (688,8) och rörelseresultatet till 23,1 MNOK
(71,7). 

Efterfrågan på Woods produkter har totalt sett varit
något lägre än under motsvarande period i fjol. Speciellt
mars månad präglades av låg aktivitet, men det var också
påskmånad år 2008. Marknadsmässigt tyder signalerna
hittills på att förväntningarna vid ingången av året slår in,
Norge och Danmark dämpar aktiviteten medan Sverige
klarar sig bättre. 

På grund av konjunkturnedgången har det varit nödvän-
digt att justera ned prisnivåerna för Woods produkter. De
fallande priserna uppvägs till viss grad av de fallande pri-
serna på industriträ som används som råmaterial av
många av Woods enheter. Av det totala råmaterialbehovet
till produktionen täcks emellertid cirka 2/3 genom inköp
av sågtimmer till divisionens kombinerade enheter. De
höga timmerpriserna som fortfarande råder vid utgången
av kvartalet gör att också Woods marginaler reduceras.

Byggsystem
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till
681,7 MNOK (602,0) och rörelseresultatet till 48,9 MNOK
(37,1). 

Marknadsförhållandena var stabilt goda för samtliga av
division Byggsystems företag under första kvartalet. 

Den höga aktivitetsnivån från år 2007 har upprätthållits,
och situationen för de flesta av företagen präglas av goda
orderreserver och fullt kapacitetsutnyttjande.
För limträföretagen, som under första halvåret 2007 hade
problem med att skaffa tillräckligt med råmaterial av
önskad kvalitet, har råvarusituationen normaliserats.
Omsättning och resultatnivå har i stort sett upprätthållits,
även om omsättningen av standard limträ till en viss grad
har präglats av normaliseringen av byggkonjunkturen. 
För Byggmoduler och Bygginredning har både omsättning
och resultatnivå förbättrats jämfört med fjolåret.
Orsakerna till detta är en kombination av marknadsut-
veckling och genomförda effektiviseringsåtgärder. En
stram arbetsmarknad medför att det fortfarande är brist på
kvalificerad arbetskraft, speciellt inom projektledning.

Övriga verksamheter
Utöver moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar
området gemensamma tjänster som bland annat timmerin-
köp, innovation, ekonomi, finans, försäkring, IKT, kommu-
nikation och personal. Vidare omfattar området vissa min-
dre, operativa aktiviteter och tillgångar som inte hör till
koncernens kärnverksamhet. Vid utgången av första kvar-
talet fanns det inom detta område totalt 86 anställda, varav
26 är kvinnor. 35 arbetar i Sverige och 51 i Norge. Bokfört
värde av rörelseoberoende tillgångar var 20,0 MNOK
(20,0).
Nettoomsättningen för området uppgick till 104,6 MNOK
(49,6) och rörelseresultatet till minus 4,6 MNOK (minus
10,6). 

Anställda
Under första kvartalet 2008 var sjukfrånvaron totalt 6,12 pro-
cent (6,57) eller 12 408 (12 761) hela arbetsdagar. Totalt arbe-
tades det 192 040 (184 000) dagar under första kvartalet.
Sjukfrånvaron på grund av långtidssjukskrivningar utgjorde
2,71 procent (2,85). 

Sjukfrånvaron har därmed åter sjunkit efter att ha ökat år
2007. Det har inte varit möjligt att peka på konkreta orsaker
till detta, men det har arbetats målmedvetet på flera områden
samtidigt. Bland annat har erfarenheterna av hälsoförsäkring-
en för de anställda som infördes år 2007, varit mycket positi-
va. Även om frånvaron gått ned, är avståndet fortfarande för
stort till målsättningen om 5 procent, och arbetet med att
reducera frånvaron fortsätter därför som förut.

Försäljning per land 1:a kvartalet Sjukfrånvaro i %

För kvartalen år 2006 - 2008
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Antal personskador med påföljande frånvaro var 28 (26).
Detta motsvarar 19,4 (18,8) skador som orsakat frånvaro per
miljon arbetade timmar, något som är alltför högt. Det arbetas
kontinuerligt för att reducera antalet skador, och på samma
sätt som för sjukfrånvaron sker arbetet parallellt på flera
områden. Exempel på detta är attitydskapande arbete, inves-
teringar i säkrare maskiner och utrustning, HMS-utbildning
av chefer och förbättrade säkerhetsbestämmelser.

Vid utgången av första kvartalet hade koncernen totalt 
3 427 (3 262) anställda. 
Totalt 1 796 (1 697) av dessa är anställda i norska företag, 1
597 (1 539) i svenska, 25 (23) i danska och 9 (3) i andra län-
der. Det är 339 (315) kvinnor och 3 088 (2 947) män.

Internationell redovisningsstandard
(IFRS)
Moelven Industrier ASA är, som icke börsnoterat företag,
inte ålagt att offentliggöra redovisning utarbetad i enlighet
med IFRS (International Financial Reporting Standards).
Redovisningen har utarbetats enligt norska standarder, men
tabellen nedan visar vad huvudeffekterna av rapportering
enligt IFRS skulle ha varit. 

Jämfört med IFRS uppstår de största skillnaderna till följd
av behandlingen av pensionsåtagandena, användningen av
finansiella instrument och behandlingen av aktieutdelning.
Om IFRS hade använts från 2005 skulle pensionsåtagandena
ha medfört en engångseffekt som belastat det egna kapitalet
med 55 MNOK. Effekterna av finansiella instrument skulle
ha varierat i förhållande till värderingen av marknadsvärdet
vid rapporteringstidpunkten. Avsatta medel för aktieutdel-
ning ger en effekt på det egna kapitalet genom att detta
enligt IFRS skall rapporteras som en del av det egna kapita-
let fram till dess formellt beslut om utdelning har fattats. 

Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att man under 2008 kommer att se
slutet på nedgången i efterfrågan för sågverken, och att
marginalerna kommer att förbli svaga året ut.
För Wood förväntas det att aktiviteten för nybyggnation i
Norge och Danmark avtar, medan Sverige kommer att
hålla sig på en högre nivå. Inom renovering och underhåll
förväntas också aktiviteten förbli hög. Marginalerna kom-
mer att försvagas även för Wood på grund av höga timmer-
priser och minskade priser på färdiga varor.
För de timmerförbrukande enheterna förväntas råvarutill-
gången att förbli god. För verksamheterna inom
Byggsystem var orderstocken vid utgången av första kvar-
talet mycket god och det förväntas en hög aktivitetsnivå
för resten av året. 
Sammanlagt kommer planerade investeringar, betald akti-
eutdelning och skatt att uppgå till närmare 1 miljard NOK
år 2008. Bara en liten del av detta har påverkat kontantflö-
det under första kvartalet, och räntebärande skulder och
finanskostnader kommer därför att öka under de kom-
mande kvartalen, men från en låg nivå. Totalt sett ligger
man ändå på en försvarlig nivå.
Det treåriga investeringsprogram som påbörjades år 2006
fortsätter under 2008 och den totala investeringsramen för
året är cirka 400 MNOK.
Sammantaget förväntar sig styrelsen en minskning av net-
toomsättningen och ett resultat som är väsentligt lägre än 
år 2007, men fortfarande bra sett i ett historiskt 
sammanhang. 

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Moelv den 17 april 2008

1:a kvartalet

MNOK

Hela året
IFRS 2008 2007 2006 2007 2006

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 156,9 269,6 93,5 1.166,6 560,8

Rörelseresultat (EBIT) 111,4 226,4 51,7 992,8 387,7

Resultat efter finansposter 113,1 210,5 47,1 971,5 361,5

Per 03-31

MNOK

Per 12-31

2008 2007 2006 2007 2006

Balansräkning
Eget kapital 1.966,7 1.441,2 1.093,7 1.878,0 1.301,9

Balansomslutningen 3.949,1 3.434,2 3.082,6 3.607,5 3.060,7

Soliditet (i %) 49,8 42,0 35,5 52,1 42,5
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För kvartalen år 2006 – 2008 För kvartalen år 2006 – 2008

Nettoomsättning och marginaler Soliditet

2008 2007 2006 2007 2006

Kassaflöde från operationella aktiviteter -379,0 -24,5 -104,7 1.013,7 512,3
Kassaflöde från resultatposter 149,3 270,2 85,3 1.165,6 480,6

Kassaflöde från arbetande kapital -528,3 -294,7 -190,0 -151,9 31,7

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -51,2 -39,1 -14,4 -304,0 -196,4
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 409,8 122,6 108,8 -683,6 -293,9
Förändring i likviditet under perioden -20,4 59,0 -10,3 26,1 22,0
Likviditetsbehållning 57,3 110,6 19,3 77,7 51,6
Outnyttjade långfristiga krediter 870,0 784,8 541,8 1.160,6 907,6
Disponibel likviditet 927,3 895,4 561,1 1.238,3 959,2

MNOK

Hela året1:a kvartalet
Kassaflöde

Per 12-31

2008 2007 2006 2007 2006

Ingående eget kapital 1.569,7 1.233,7 1.076,4 1.233,7 1.076,4

Periodens resultat/årsresultat före minoritetsandelar 76,0 156,6 29,7 694,5 239,5

Valutadifferens 8,5 -11,2 -1,3 -22,6 14,8

Avsatt till aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 -336,8 -97,2

Minoritetsintressen -1,4 -0,9 0,5 0,0 0,2

Periodens/årets förändring 83,1 144,5 28,9 336,0 157,3

Summa eget kapital NGAAP 1.652,8 1.378,2 1.105,3 1.569,7 1.233,7

IFRS effekter 313,9 63,0 -11,6 308,3 68,2

Summa eget kapital IFRS 1.996,7 1.441,2 1.093,7 1.878,0 1.301,9    

MNOK

Per 03-31Förändring i eget kapital för koncernen

MNOK
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Moelven ger folk goda rum

Rum för förändring: Moelven Nordia AS har innrett kontoret till Framo Engineering i
Bergen.  260 medarbetare trivs i de nya lokalerna. 

Detta är Moelven
Moelvenkoncernen ägs av Eidsiva MI AS (39,6 procent),
Glommen Skog (25,1 procent), Viken Skog (11,9 procent),
Mjøsen Skog (11,7 procent), AT Skog (7,3 procent) och
Havass Skog (4,0 procent). Den resterande aktieposten
om 0,4 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.

Verksamheten är organiserad i tre divisioner: Timber,
Wood och Byggsystem, som vänder sig till industri- och
affärskunder samt till bygg- och entreprenörskunder i
Skandinavien och i resten av Europa. Koncernen består av
46 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark. 

Sågverken i division Timber levererar sågade trävaror
till företag i Skandinavien och övriga Europa. Dessa
använder produkterna som insatsvaror i sin produktion
och till spån-, flis- och barkprodukter som används i
massa-, spånplatte- och biobränsleindustrin. De viktigaste
slutprodukterna är trä till bygg- och interiörprodukter och
till emballagevirke. År 2007 utgjorde produktionen 1,5 mil-
joner kubikmeter sågade trävaror och 1,3 miljoner kubik-
meter cellulosaflis, spån och torrflis. Råvaran utgör en
stor del av den totala produktionskostnaden, och divisio-
nens enheter strävar hela tiden mot att maximera det 

ekonomiska utbytet av varje enskild timmerstock. 
Förädlingsföretagen i division Wood erbjuder handelsle-

det i Skandinavien ett brett urval av bygg- och interiörva-
ror, med en total volym av 800 000 kubikmeter för år
2007. En viktig konkurrensfördel är division Woods effek-
tiva och rationella distributionsapparat som kan erbjuda
kunderna snabba och exakta leveranser från ett brett varu-
sortiment. Användarvänlighet och färdigställandegrad är
också viktiga konkurrensfaktorer för Wood, och det pågår
en kontinuerlig produktutveckling inom divisionen.

Företagen inom division Byggsystem levererar flexibla
systemlösningar för interiörväggar, modulbygge, elinstalla-
tioner och bärande konstruktioner i limträ till projekt- och
entreprenörkunder, huvudsakligen i Norge och Sverige.
Divisionen satsar starkt på att vidareutveckla koncept och
system tillsammans med kunderna och med experter
inom arkitektur, design och konstruktion. Målet är att
ytterligare öka användningen av trämaterial inom bygg-
och fastighetsbranschen genom att använda industriella
system där dessa innebär fördelar i förhållande till mer
traditionella konstruktioner och lösningar.


