
15 lielākie kokmateriālu ražošanas uzņēmumi pasaulē 

 

GWMI izvēlējās 15 lielākos uzņēmumus visā pasaulē, pamatojoties uz to 

2021. gada skujkoku zāģmateriālu ražošanas rādītājiem. Sarakstā iekļauti 

uzņēmumi no vairākiem kontinentiem, un tajā iekļauti gan 

privātuzņēmumi, gan biržā kotēti uzņēmumi. 

 

15. Moelven Industrier ASA 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 2 1161 000 m³ 

Moelv, Norvēģijā bāzētā Moelven Industrier ASA, kas pazīstama kā 

Moelven Group, ir viena no lielākajām rūpnieciskās koksnes apstrādes 

grupām Eiropā ar 33 ražošanas uzņēmumiem 41 vietā Norvēģijā un 

Zviedrijā. Uzņēmums pārdod savu produkciju, izmantojot tirdzniecības 

birojus Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā un Ķīnā. 

Moelven Group produktu portfelis ietver koksnes izstrādājumus mājai, 

kokmateriālus rūpniecībai, līmēta koka izstrādājumus, celtniecības 

moduļus un elastīgus biroja risinājumus, kā arī šķeldas izstrādājumus un 

bioenerģijas risinājumus. Glommen Mjøsen Skog SA un Viken Skog SA, 

kooperatīviem, kas pieder mežu īpašniekiem no Norvēģijas austrumu 

daļas, pieder attiecīgi 66,8 % un 32,8 % uzņēmuma akciju. 

 

14. Tolko Industries Ltd 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 2 1291 000 m³ 

Tolko Industries Ltd ir vadošais meža produktu ražotājs, kas atrodas 

Vernonā, Kanādā. Ģimenei piederošais uzņēmums, kura vēsture aizsākās 

1955. gadā, nodarbina 2700 darbinieku un tam ir 15 ražotnes Britu 

Kolumbijā, Albertā, Saskačevanā, Luiziānā, Misisipi un Alabamā. 

Tolko Industries Ltd 2021. gadā saražoja 2,10 miljonus kubikmetru 

zāģmateriālu, 338 tūkstošus kubikmetru saplākšņa un 1,6 miljonus 



kubikmetru orientēto skaidu plātņu. Tolko Industries un STP Holdings 

kopuzņēmuma Southeastern Timber Products LLC direktoru padome 

2022. gada jūlijā paziņoja par 150 miljonu ASV dolāru ieguldījumu STP 

kokmateriālu zāģētavā Ackermanā, Misisipi štatā. Ieguldījums paredz 

uzlabot kokzāģētavas jaudu no 120 miljoniem dēļu pēdu līdz 250 

miljoniem dēļu pēdu gadā. 

 

13. Pfeifer Group 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 2 2001 000 m³ 

 

Imstā, Austrijā, bāzētā Pfeifer Group ir viens no vadošajiem 

uzņēmumiem Eiropas kokrūpniecības nozarē. Ģimenes uzņēmums 

Pfeifer Group, kas dibināts 1948. gadā, nodarbina vairāk nekā 2000 

darbinieku 8 filiālēs Austrijā, Vācijā un Čehijā un apkalpo klientus 90 

pasaules valstīs. 

Pfeifer Group ražo produktus koka konstrukciju, betona veidņu, palešu 

bloku un iepakojuma kokmateriālu, zāģmateriālu un enerģētikas jomā. 

Papildus citiem produktiem grupa gadā saražo gandrīz 2,5 miljonus 

kubikmetru zāģmateriālu un 3,3 miljonus kubikmetru masīvkoka paneļu. 

 

12. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 2,2631,000 m³ 

Sundsvalles (Zviedrija) uzņēmums Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, 

plašāk pazīstams kā SCA, ir Eiropā lielākais privāto mežu īpašnieks un 

vadošais koka izstrādājumu, celulozes, iepakojuma papīra un 

atjaunojamās enerģijas ražotājs. 

SCA kokrūpniecības nozarē ietilpst piecas kokzāģētavas, kokapstrādes 

ražotnes ar plānošanas rūpnīcām Zviedrijā. Šā gada oktobrī uzņēmums 

paziņoja, ka ir vienojies sadarbībā ar Holmen veikt priekšizpēti par 



iespējamu kopīpašumā esošu kokzāģētavu Rundvikā, Zviedrijā, ar lielu 

ražošanas jaudu. 

SCA pieder 2,6 miljoni hektāru mežu Zviedrijas ziemeļos, no kuriem 36 % 

ir egļu, 40 % priežu, 15 % lapu koku un 9 % Pinus Contorta. Uzņēmumā 

2021. gadā strādāja aptuveni 4000 darbinieku, un tā gada ieņēmumi bija 

aptuveni 18,8 miljardi Zviedrijas kronu. 

 

11. Hampton Lumber 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 2 9031 000 m³ 

Hampton Lumber ir meža produktu uzņēmums, kas atrodas Portlendā, 

Oregonas štatā. Ģimenei piederošais uzņēmums savu darbību uzsāka 

1942. gadā ar vienu kokzāģētavu, un kopš tā laika tam ir piederējušas 9 

kokzāģētavas un vairāk nekā 1800 darbinieku. Uzņēmumam piederošās 

kokzāģētavas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, un to kopējā gada 

jauda ir 2495 miljoni tonnu kokmateriālu. 

Aprīlī Hampton Lumber paziņoja, ka ir pabeidzis aptuveni 18 000 akru 

meža zemes iegādi no Campbell Global, LLC pārvaldītā fonda 

Vašingtonas dienvidrietumos. Iepriekš, 2021. gada jūlijā, uzņēmums 

iegādājās 145 000 akru meža zemes no Weyerhaeuser Vašingtonas 

ziemeļrietumos. 

 

10. Celulosa Arauco y Constitución 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 3,0001,000 m³ 

Celulosa Arauco y Constitución, kas pazīstams kā ARAUCO, ir vadošais 

pasaules mēroga mežsaimniecības uzņēmums, kura galvenā mītne 

atrodas Santjago, Čīlē. Uzņēmumam pieder 9 kokzāģētavas visā Čīlē, 

Argentīnā un Spānijā, un tā gada jauda ir 3,7 miljoni kubikmetru. 

Uzņēmumam ir pieejamas arī plašas meža plantācijas, tostarp 1,6 miljoni 

hektāru meža zemes, kas pieder uzņēmumam. 



ARAUCO piedāvā meža produktus, tostarp MDF, skaidu plātnes un HDF, 

augstākās kvalitātes saplāksni, kokskaidu plātnes, kokmateriālus un 

koksnes celulozi. Šā gada jūlijā uzņēmums paziņoja, ka ir parakstījis 

sadarbības līgumu ar Mato Grosso do Sul štatu Brazīlijā par celulozes 

rūpnīcas būvniecību šajā valstī. ARAUCO apsver iespēju šajā valstī 

ieguldīt gandrīz 3 miljardus ASV dolāru. 

 

9. Resolute Forest Products Inc.  

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 3 0631 000 m³ 

Resolute Forest Products Inc. ir globāls meža produktu uzņēmums, kas 

atrodas Monreālā, Kanādā. Uzņēmumam pieder vai tas pārvalda 

aptuveni 40 ražotnes un elektroenerģijas ražošanas aktīvus Amerikas 

Savienotajās Valstīs un Kanādā, un tas piedāvā produktus, tostarp 

celulozi, audumus, koksnes izstrādājumus un papīru. Tā produktus 

pārdod vairāk nekā 60 valstīs. 

Resolute Forest Products Inc. koksnes izstrādājumu segmentā ietilpst 22 

ražotnes ar 2,9 miljardiem dēļu pēdu celtniecības zāģmateriālu 

ražošanas jaudu gadā. Uzņēmums 2022. gada 3. ceturksnī piegādāja 606 

miljonus dēļu pēdu koksnes izstrādājumu. 

The Paper Excellence Group 6. jūlijā paziņoja, ka tā ir noslēgusi 

vienošanos par visu Resolute Forest Products Inc apgrozībā esošo akciju 

iegādi darījumā, kura uzņēmuma vērtība ir 2,7 miljardi ASV dolāru. 

 

8. Georgia-Pacific LLC 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 40981 000 m³ 

Georgia-Pacific LLC, kas atrodas Atlantā, Džordžijas štatā, ir viens no 

pasaulē vadošajiem salvešpapīra un salvešu, galda piederumu, papīra 

iepakojuma, celulozes, speciālo šķiedru un celtniecības produktu 

ražotājiem un tirgotājiem. Uzņēmums dibināts 1927. gadā, un vairāk 

nekā 30 000 darbinieku strādā vairāk nekā 150 ražotnēs vairāk nekā 30 



ASV štatos. Georgia-Pacific LLC pieder uzņēmumam Koch Industries, Inc., 

kas 2005. gada decembrī iegādājās uzņēmumu darījumā, kura rezultātā 

Georgia-Pacific tika novērtēts 21 miljarda ASV dolāru apmērā. 

 

Georgia-Pacific LLC ir viens no lielākajiem koksnes izstrādājumu 

ražotājiem Ziemeļamerikā ar 21 ražotni un produktu klāstu, kas aptver 

gan māju un jumtu apšuvumu, gan ārējo apdari un zāģmateriālus. 

Pagājušā gada septembrī uzņēmums paziņoja, ka plāno modernizēt 

vienu no savām kokzāģētavām Pineland, Teksasas štata kokmateriālu 

kompleksā, ieguldot 120 miljonus ASV dolāru. 

 

7. Interfor Corporation 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 4 6391 000 m³ 

Burnabijā, Britu Kolumbijā, bāzētā Interfor Corporation ir viens no 

lielākajiem kokmateriālu ražošanas uzņēmumiem pasaulē, kas darbojas 

visā Ziemeļamerikā un kam ir klienti visā pasaulē. Uzņēmumam ir 30 

ražotnes visā Ziemeļamerikā, un tā gada kokmateriālu ražošanas jauda ir 

5 miljardi dēļu ( bf.) pēdu ( 1000 bf = 2,34 kbm ) 

Interfor Corporation akcijas ir kotētas Toronto Fondu biržā, un 

uzņēmuma tirgus kapitalizācija pašlaik ir 1,0 miljards ASV dolāru. 

Uzņēmums 3. novembrī publicēja 2022. gada 3. ceturkšņa finanšu un 

darbības rezultātus. Ceturkšņa laikā tas saražoja 986 miljonus dēļu pēdu 

un nosūtīja 1,1 miljardu dēļu pēdu zāģmateriālu. 

Interfor Corporation 3. oktobrī paziņoja, ka tā ir vienojusies iegādāties 

Chaleur Forest Products par pirkuma cenu 325 miljonu ASV dolāru 

apmērā. Iegāde ietver divas zāģētavas, kas atrodas Ņūbransvikā, ar 

kopējo gada zāģmateriālu ražošanas jaudu 350 miljoni dēļu pēdu. 

 

6. Binderholz 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 4 8301 000 m³ 



Fīgenā, Austrijā, bāzētā Binderholz grupa ir lielākais kokzāģētavu un 

masīvkoka pārstrādes uzņēmums Eiropā ar 5000 darbiniekiem 29 

ražotnēs Austrijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Latvijā, Somijā un ASV. 

Uzņēmums darbojas visā vērtību ķēdē, sākot no mežu apsaimniekošanas 

un kokmateriālu ieguves, pārstrādes kokzāģētavās līdz pat masīvkoka 

ražošanai un masveida kokmateriālu risinājumiem. 

Binderholz 2022. gada janvārī pabeidza Skotijā bāzētā uzņēmuma BSW 

Timber Ltd. iegādi. BSW Timber Ltd. ir lielākā kokzāģētavu grupa 

Apvienotajā Karalistē ar ražošanas jaudu 1,2 miljoni kubikmetru 

zāģmateriālu gadā. Pēc iegādes Binderholz kumulatīvais gada 

apgrozījums būs 2,6 miljardi eiro. 

 

5. Sierra Pacific Industries 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 4,8631,000 m³ 

Andersonā, Kalifornijā, bāzētā Sierra Pacific Industries ir ģimenei 

piederošs meža produktu uzņēmums. Tas ir viens no lielākajiem ASV 

kokmateriālu ražotājiem, un tam pieder un tas apsaimnieko vairāk nekā 

2,4 miljonus akru meža zemes Kalifornijā, Oregonā un Vašingtonā. 

Uzņēmums ražo arī kokrūpniecības izstrādājumus, logus un atjaunojamo 

enerģiju. 

Sierra Pacific Industries tika dibināta 1949. gadā ar vienu kokzāģētavu, 

un kopš tā laika tā ir kļuvusi par vadošo kokmateriālu ražošanas 

uzņēmumu ar 14 kokzāģētavām un 3 pārbūves centriem, kas gadā saražo 

vairāk nekā 4,72 miljonus kubikmetru koksnes. 

 

4. Stora Enso Oyj 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 5,7001,000 m 

Stora Enso Oyj ir integrēts papīra, iepakojuma un meža produktu 

uzņēmums, kas atrodas Helsinkos, Somijā. Uzņēmumā strādā gandrīz 22 

000 darbinieku visos kontinentos, un tā gada ieņēmumi 2021. gadā 



sasniedza 10,2 miljardus eiro. Uzņēmumam pieder vai tas pārvalda zemi, 

kuras kopējā platība visā pasaulē ir 2,01 miljons hektāru. 

Stora Enso Oyj koksnes izstrādājumu segments darbojas visā pasaulē, un 

Eiropā tam ir 16 ražotnes ar gada zāģēšanas jaudu 5,5 miljoni 

kubikmetru un tālākas apstrādes jaudu 2,5 miljoni kubikmetru. 

 

3. Weyerhaeuser Company 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 76841 000 m³ 

Weyerhaeuser Company, kas atrodas Sietlā, Vašingtonā, ir vadošais 

kokrūpniecības uzņēmums, kam pieder gandrīz 10,6 miljoni akru meža 

zemes ASV  un vēl 14,1 miljons akru mežu platību Kanādā saskaņā ar 

ilgtermiņa licencēm. Papildus mežu apsaimniekošanai uzņēmums ražo 

arī koksnes produktus un atjaunojamo enerģiju. 

Weyerhaeuser Company (NYSE:WY) koksnes izstrādājumu segments ražo 

konstrukciju zāģmateriālus, orientēto kokskaidu plātnes, inženierijas 

koksnes izstrādājumus un citus speciālus produktus. Uzņēmumā 

darbojas 35 ražotnes Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā, tostarp 

19 kokzāģētavas ar gada jaudu 5,4 miljoni dēļu pēdu. 

Weyerhaeuser Company (NYSE:WY) tirgus kapitalizācija pašlaik ir 23,8 

miljardi ASV dolāru. 2022. gada 3. ceturksnī 37 no 920 Insider Monkey 

novērotajiem riska ieguldījumu fondiem piederēja uzņēmuma akcijas 

330 miljonu ASV dolāru vērtībā. 

 

2. Canfor Corporation 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 8 9071 000 m³ 

 

Vankūverā, Kanādā, bāzētā Canfor Corporation ir viens no pasaulē 

lielākajiem zāģmateriālu, celulozes un papīra ražotājiem. Uzņēmums 



galvenokārt ražo skujkoku zāģmateriālus un tam pieder arī 54,8 % Canfor 

Pulp Products Inc. akciju, kas ir vadošais celulozes un papīra ražotājs. 

Canfor Corporation 2022. gada 3. ceturksnī saražoja 1,18 miljardus dēļu 

pēdu zāģmateriālu. Uzņēmums 28. jūlijā paziņoja par plāniem ieguldīt 

aptuveni 210 miljonus ASV dolāru, lai Alabamā uzbūvētu jaunu 

kokzāģētavu kompleksu ar ražošanas jaudu 250 miljoni dēļu pēdu gadā. 

Iepriekš, šā gada martā, uzņēmums par 420 miljoniem ASV dolāru 

iegādājās Millar Western Forest Products Ltd. masīvkoksnes ražotnes, 

kas palielināja uzņēmuma ražošanas jaudu par 630 miljoniem dēļu pēdu. 

 

1. West Fraser Timber Co. Ltd. 

 

Ražošanas apjoms 2021. gadā: 9 3981 000 m³ 

Kanādā, Kesnelā (Quesnel) bāzētā West Fraser Timber Co. Ltd. ir koka 

izstrādājumu uzņēmums ar vairāk nekā 60 ražotnēm Kanādā, Amerikas 

Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē un Eiropā. Tas ražo 

zāģmateriālus, OSB, LVL, MDF, saplāksni, skaidu plātnes, celulozi, 

tipogrāfiju papīru, šķeldu un atjaunojamo enerģiju. 

 


