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Tredje driftsår i Skognæringa Kyst 
Skognæringa Kyst ble formelt etablert som organisasjon den 23. oktober i 2013. Forut for 
etableringen var det fra oktober 2012 gjennomført en utviklingsprosess med involvering av alle 
fylkene og skognettverkene. Den grundige prosessen som ble gjort før etableringa har gitt et 
godt grunnlag for organisering og prioritering av oppgaver.  
 
Medlemmer i Skognærings Kyst SA er fylkesskognettverkene. Organisasjonen kan ha 
støttemedlemmer og direkte medlemmer. 
 
Årsmøtet ble gjennomført 8. juni 2016 i Harstad i tilknytning til vårens Kystskogkonferansen 
«Skog for framtida», med tema frø og planteforsyning.  
 
 
 

 
Fra vårens Kystskogkonferanse i Harstad. Foredrag i det fri i strålende junivær.  Line Venn fra 
Norsk Skogbruk tar notater.  

Organisasjon 
Skognæringa Kyst SA er registrert med kontoradresse i Kongensgate 42, co/ TFoU, 7729 
Steinkjer. 

Styret 
Styret for Skognæringa Kyst ble valgt på årsmøtet 8. juni 2016 i Harstad. Valgkomiteen hadde i 
imøtekommet Geir Kvammen og Knut Dreier sitt ønske om å fratre styrevervet, selv om de ikke 
formelt var på valg. Som erstatning ble ett nytt styremedlem valgt med funksjonstid på et år, 
slik at fremtidig kontinuitet ivaretas. 
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Styrets sammensetning for Skognæringa Kyst i 2016, samt varamedlemmer: 
 

Funksjon Navn Organisasjon/bedrift Periode Region 

Leder Jan Ivar Rødland Vestskog SA 1 år Sør/vest 

Nestleder Rolf Solberg Kjeldstad Trelast AS 2 år Midt 

Styremedlem Torbjørn Frivik T. Frivik Taubanedrift AS 1 år Sør/vest 

Styremedlem Ole H. Bakke Allskog ASA 2 år Midt 

Styremedlem Olav Vold MM Karton Follacell AS 2 år Midt 

Styremedlem Arild Kulseng- Hansen Sæteråsen Sag 1 år Nord 

Styremedlem Ann-Hege Hanstad (nord)  Statskog reg. Troms 1 år Nord 
 
Personlige varamedlemmer for styremedlemmene  
Jan Ivar Rødland Olav Eikeland Huntonit AS 1 år Sør/vest 

Rolf Solberg Rune Johnsen Kjeldstad Trelast AS 1 år Midt 

Torbjørn Frivik Geir Jostein Søndenaa Søndenaa Skogsdrift AS 1 år Sør/vest 

Ole H. Bakke Hallvard Brusethaug MøreTre AS 1 år Midt 

Olav Vold Amund Saxrud Norske Skog Skogn AS 1 år Midt 

Arild Kulseng- Hansen Per Johnny Lyngmo Nord-Troms Skogsflis AS 1 år Nord 

Ann-Hege Hanstad Stig Hjalmar Jacobsen Kvænangslast Sagbruk 1 år Nord 
 
 

  
 
Styreleder i Skognærings Kyst, Jan Ivar Rødland takker av avtroppende styremedlemmer Inger Grete Hansen 
og Knut Johann Dreier. 
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Ansatte 
Ansatte i organisasjonen eller i prosjekter drifta av organisasjonen det siste året har vært: 

- Helge Kårstad (100 % stilling), ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ansvarlig for 
prosjektet «Gjennomføring av Infrastrukturprogrammet 2016-2019». Prosjektet omfatter 
skoglig infrastruktur, dvs. virkesterminaler ved sjø, skogsveier og flaskehalser for 
tømmertransport på offentlige veier. Det har finansiering fram til sommeren 2017. 
Landbruksdirektoratet har gitt tilsagn for den delen som går til arbeidet med tømmerkaier 
også for år 2 og 3 dersom bevilgningen videreføres.  
 

- Torgunn Sollid (100 % stilling fra april 2016) ansatt i Skognæringa Kyst. Utfører oppgaver i 
organisasjonen, ansvarlig for FoU-arbeidet, kommunikasjon og hjemmesida og 
prosjektledelse. Prosjektleder og sekretær for Skognæringsforum Nordland, dette har 
utgjort ca 40 % av stillingen.   

 
- Kjersti Kinderås (100 % stilling), ansatt i Skognæringa Kyst. Daglig leder for Skognæringa 

Kyst (50 %) og Skognæringa i Trøndelag (50 %) fram til 30. september 2016. Klyngeleder i 
Arena SKOG Skognæringa i Trøndelag fra 1. oktober. 
 

- Harald Nymoen (timebasis), prosjektkoordinator for det felles Fylkeskommunale 
Oppfølgingsprogrammet i Kystskogbruket.  

 
- Lars Slåttå (timebasis), prosjektledelse, oppfølging skog som klimatiltak og 

prosjektansvarlig for Informasjonsprosjektet. 
 

- Kurt Jessen Johansson (100 % stilling), ansatt som daglig leder for Skognæringa Kyst fra 1. 
desember 2016. 50 % av stillingen er salg av tjenester, sekretariatsfunksjon for 
Fylkeskommunalt Oppfølgingsprosjekt 2016-2019. 

 
I tillegg er det inngått avtaler med Bernt-Håvard Øyen og Mathias Sellæg om faglig bistand. 

 
Alle deltar på møter og representerer Skognæringa Kyst i ulike sammenhenger, i tillegg til 
informasjon og utlegging av stoff på hjemmesida.  

Likestilling 
Av de 3 ansatte, er det 2 kvinner. Daglig leder  var en kvinne fram til 30. september 2016.  
Styret består av 7 personer, 1 kvinne og 6 menn. 

Helse og miljø 
Arbeidsmiljøet i Skognæringa Kyst er tilfredsstillende. Sykefraværet i 2016 er ubetydelig. 
Skognæringa Kyst gjennomfører nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet.  

Fylkesskognettverkene 
Det er etablert fylkesskognettverk for alle de 10 fylkene i kystskogbruket. Det er til sammen 9 
nettverk ettersom Trøndelags fylkene samarbeider om sitt nettverk. Aktiviteten i nettverkene 
er samlet sett stigende, men det er stor variasjon mellom fylkene. Tilgjengelige ressurser for 
sekretærfunksjon for forumene varierer mye.  
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To medlemsmøter ble gjennomført i 2016; 9. juni i Harstad, hvor alle de 10 fylkene var 
representert, og 9. november også på Sola i Stavanger, her var 9 fylker representert. De fleste 
deltok også på fagkonferansene som ble gjennomført parallelt.  
 
Alle fylkene ble besøkt i 2016 ved at det ble arrangert møter i 9 av fylkene hvor temaet var 
oppfølging av Kystskogmeldingen og Infrastrukturprogrammet. I tillegg har Skognæringa Kyst 
organisasjonen deltatt på flere av årsmøtene i nettverkene. I tillegg har Helge Kårstad gjennom 
sitt arbeid med kai og infrastruktur besøkt de fleste fylkene i løpet av 
året.Kystskogkonferansene i Troms og Rogaland ble gjennomført i samarbeid med de 
fylkesvise forumene og FM i disse fylkene.  
 

 
 
Jeg er opptatt av å få gjennomført anbefalingene i Kystskogmeldingen sier fylkespolitiker Nils Harald Rennestraum 
til Kåre Haugaas, styreleder i Skogselskapet i Agder, Karl Gjermund Damli, fylkesskogmester hos Fylkesmannen og 
Olav Eikeland, leder i Vest-Agder skog- og trenæringsforum og tømmersjef ved Huntonit AS i Vennesla. Foto: Kjersti 
Kinderås. 

Kystskogbrukssamarbeidet 
Skognæringa Kyst samarbeider godt med det felles fylkeskommunale nettverket og 
Fylkesmennenes koordineringsgruppe i Kystskogbruket.  
 
Fra administrasjonen i fylkeskommunene deltar: Finnmark; Erle Renate Holm-Varsi (Majliz 
Berget), Troms; Kjetil Helstad, Nordland; Henry Andorsen, Nord-Trøndelag; Rune Hedegart, 
Sør-Trøndelag ; Odd Arne Bratland, Møre og Romsdal; Eivind Vartdal Ryste, Sogn og Fjordane; 
Ingeborg Lysne Mcevoy, Hordaland; Heidi Bjønnes Larsen, Rogaland; Sissel.Bakke, Vest-Agder; 
Berit S. Egeli.  
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Politisk oppnevnte representanter i fylkestingene er: Finnmark;  Roger Leif Hansen (Ap), Troms; 
Kjell Sverre Myrvold (Sp), Nordland; Arve Knutsen  (Krf) F. varaordf, Nord-Trøndelag; Anne 
Berit Sæter (Ap), Sør-Trøndelag; Stig Klomsten (Ap), Møre og Romsdal; Knut Trygge Storvik 
(NL), Sogn og Fjordane; Erlend Haugen Herstad (Sp), Hordaland; Helge Nævdal (Ap) 
(vararepr. Silje Hjemdal (Frp), Rogaland;Torkel Mylkebust (SP), Vest-Agder; Nils Harald 
Rennestraum (Ap).  
 
For Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket deltar:  
Karl Gjermund Damli og Una Glende Janson fra Vest- Agder, Stein Bomo fra Rogaland 
(sekretariatsfunksjon for fylkesmannsgruppa fra 2016), Simon Rudolf Wolff og Terje Natland 
fra Hordlanad, Merete Larsmon  fra S&F, Kåre Kristen Totlund fra M&R, Tor Morten Solem 
og Gaute Arnekleiv fra S-T, Rune Saursaunet og Arne Rannem fra N-T, Andreas Sletten 
fra Nordland, Trude Hagen Hansen fra Troms, og Helge Molvig fra Finnmark. 

Styrearbeidet 
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder Jan Ivar Rødland og nestleder Knut Dreier/Rolf 
Solberg (fra juni). I tillegg har både leder eller nestleder representert og synliggjort 
organisasjonen i ulike sammenhenger. Styret og spesielt styreleder har vært en tilgjengelig og 
gode diskusjonspartner for administrasjonen når det har vært behov for å avklare saker raskt. 
Det har dessuten vært nyttig at arbeidsutvalget (AU) bistår i forberedelsene til styremøtene.  
 

Møter 

Årsmøte 
Årsmøte for 2016 ble gjennomført 8. juni i Harstad, i tilknytning til Kystskogkonferansen våren 
2016, «Skog for framtida», med tema frø og planteforsyning. 
 
Samtlige 9 fylkesforum var representert på møtet: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 
Antall delegater: 10. Antall møtedeltakere: 34. 

Styremøter 

Det har vært gjennomført 6 styremøter, hvorav tre på telefon, i tillegg er en sak behandlet pr. 
epost. Det er også gjennomført flere AU-møter og flere telefonmøter mellom styremøtene.  

Medlemsmøter 
Det er gjennomført 2 medlemsmøter i 2016. Det første ble gjennomført i etterkant av Årsmøtet 
i tilknytning til vårens Kystskogkonferanse i Harstad. På kvelden var det årsmøtemiddag og 
sosialt samvær.  Medlemsmøtet hadde 34 deltakere, alle de 9 fylkesskognettverkene var 
representert. Tema for møtet var kommunikasjonsstrategi, informasjon om pågående arbeid 
og prosjekter, med diskusjon om prioritering av arbeidsoppgaver framover.  
 
Høstens medlemsmøte ble gjennomført i forbindelse med høstens konferanse på Sola i 
Stavanger. Her deltok 37 av medlemmene på et interessant program med presentasjon av 
klimaskogprosjektet i Rogaland, innspill til trearbeidet fra Aasmund Bunkholt.  
 
Klima, bærekraft, verdiskaping og rammevilkår er viktige fokusområder for arbeidet i 2016.  
Det fylkeskommunale nettverket har i 2016 vedtatt Handlingsplan for oppfølging av Melding 
om kystskogbruket med en totalramme på 6 millioner fordelt på 4 år. Oppfølgingsarbeidet er 
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planlagt som et fireårig samarbeidsprosjekt rettet mot skog- og trenæringen langs kysten. 
Gjennom dette arbeidet er det skissert et FoU, innovasjon og trebruksprosjekt, hvor 
Skognæringa Kyst er tiltenkt prosjektansvaret i samarbeid med det fylkeskommunale 
nettverket.  

Skogpolitiske møter 
- Møte med Stortingsrepresentant Elin Agdestein i Oslo 20. februar. 
- Kaimøte 24. mai i Eikefjord, Sogn og Fjordane med Landbruksminister Jon Georg Dale. 
- Kaimøte 13. sept. i Lindås, Hordaland med landbruks- og matminister Jon Georg Dale 
- Møte med Bonde- og Småbrukerlaget, Norskog, Skogeierfornunder og 

Landbruksdirektoratet i Oslo 28. og 29. september. 
- Møte med Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, KRF i Oslo 29. september. 
- Møte med Bondelaget og Skogselskapet i Oslo 10. oktober 
 
Leder, nestleder og ansatte har deltatt på en rekke møter og foredrag for å informere om 
organisasjonen og Kystskogbruksarbeidet. 
 
Vår erfaring er at vi har god kontakt med Landbruks- og matdepartementet og 
Landbruksdirektoratet. 
 

  
 

Stortinget 8.mars 2016. Fv. daglig leder i Skognæringa Kyst Kjersti Kinderås, stortingspolitiker Gunnar S. 
Gundersen (Høgre Hedmark), styreleder i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland, stortingspolitiker Ove 
Trellevik (Høgre Hordaland), daglig leder ved Moelven van Severen og nestleder i Skognæringa kyst Knut 
Dreier og rådgiver Lasse Billington. Foto: Helge Kårstad. 

 

Arbeid i Skognæringa Kyst 
Skognæringa Kyst gjennomfører et bredt spekter av arbeidsoppgaver, med 
skognæringspolitisk arbeid på nasjonalt og regionalt nivå, bistand til de fylkesvise 
skognæringsnettverkene i næringspolitisk arbeid, medlemsoppfølging, bredt 
informasjonsarbeid, FoU-arbeid og andre utviklingsoppgaver, prosjektledelse og daglige 
driftsoppgaver. I tillegg selges tjenester prosjektledelse og sekretærfunksjoner. 
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Saker det har vært jobbet med det siste året: 
- Felles strategi for arbeidet i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket 
- Innspill til ny Meld. til Stortinget på skog og tre – deltakelse på høringsrunde i november.  
- Arbeidsgruppe for utarbeidelse av revidert  FSC-standard.  
- Rammebetingelser for kystskogbruket, inkl. Statsbudsjettet 2016 og behovet for 

kystskogmidler. Samarbeid med de nasjonale organisasjonene. 
- Klimaskog og treslagsskifte 
- Gjennomføring av Melding om kystskogbruket 
- Gjennomføring av Infrastrukturprogram for kystskogbruket 
- Oppfølging av prosjekter 
 

Utvikling av FSC-standard for Norge 

Skog- og trenæringa har sammen med miljøorganisasjonene startet opp arbeidet med 
etablering av en norsk FSC-standard. FSCs mål er å fremme miljømessig og sosialt forsvarlig, 
samt økonomisk drivverdig skogforvaltning av verdens skoger. I FSC skal miljø-, sosiale- og 
økonomiske interesser vektlegges like mye. Disse tre kamrene er selve bærebjelken i FSC, og er 
avgjørende for å sikre reell medbestemmelse og deltakelse i alle ledd. Dette bidrar til å sikre 
åpenhet utad slik at folk har tillit til at FSC skal kunne sikre et miljømessig godt skogbruk.  
For å få godkjent arbeidet må det etableres ei nasjonal FSC-arbeidsgruppe som godkjennes av 
FSC International. Denne må søke FSC International om å bli godkjent som nasjonal FSC-
arbeidsgruppe, såkalt NI; National Initiative. Det må utnevnes en offisiell og godkjent FSC 
kontaktperson og gruppa må søke om at denne blir godkjent av FSC International.  
Sertifisering må knyttes til eiendomsnivå og det må utvikles gruppesertifisering som kan 
aksepteres internasjonalt. Dagens ordning/praksis vil trolig ikke være tilfredsstillende i FSC.  
Alle tre sektorer må være representert i en åpen, inkluderende og transparent prosess.   
Etter konsensus om nasjonal standard skal denne sendes FSC International for høring og 
godkjennelse i tråd med FSCs regelverk. En risikoanalyse skal være ferdig i feb. 2017. Arbeidet 
må være ferdig etter høringsrunde innen utgangen av 2017. 
 
Styreleder Jan Ivar Rødland har deltatt som Skognæringa Kysts representant i arbeidsgruppen.  
Trond Svanøe-Hafstad på vegne av Skognæringa Kyst i undergruppen som skal gi grunnlaget 
for kat.3. HCV. 
 

 
Kystskog fra Ogndal i Nord-Trøndelag. 
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Innspill til statsbudsjettet for 2017 

 
Skognæringa Kyst gjør et kontinuerlig arbeid for å sikre og øke bevilgningene og tildelingene i 
Statsbudsjettet som er viktige for kystskogbruket. Tidlig på året sendes det skriftlige innspill til 
de politiske miljøene, dette følges opp videre gjennom året, med møter med stortingspolitikere 
og notat på konkrete tema. Innspill samkjøres også med andre aktuelle næringsorganisasjoner.  

Skogmeldinga - Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og 

trenæring. 

Regjeringen kunngjorde som en oppfølging av den nasjonale rapporten SKOG 22 i 2015, at de 
ville legge fram en egen melding for skog- og trenæringa. Skognæringa Kyst er meget fornøyd 
med at Regjeringa i en egen stortingsmelding ønsker å behandle den norske skog- og 
trenæringa. 
 
Forslag til melding ble lagt fram i oktober 2016.  Klimaperspektivet for aktiv bruk av skog som 
ressurs ble lagt til grunn. Det er positivt at meldinga tar et verdikjedeperspektiv, og legger økt 
avvirkning til grunn for videre utvikling av næringa. Dette er en god inngang til å utnytte det 
store potensialet de kommende skogressursene langs kysten vil utgjøre for framtidig 
verdiskaping og karbonfangst, jmf. Melding om kystskogbruket (2015). Regjeringa viderefører 
også i forslag til skogmeldinga en sterk satsing på infrastruktur.  
 
Skognæringa Kyst har gjennom møter med skog- og trenæringsorganisasjonene og politiske 
miljøer kommet med sine synspunkter på viktig innhold for kystskogbruket. Vi har sendt 
uttalelser, gitt høringsinnspill og deltatt på Stortingets høring om meldinga i Stortinget i 
november 2016.  
 
Skognæringa Kyst ga følgende innspill med anbefalinger:  

I. Behovet or strategier for å oppnå verdiskapingsmålet 
II. Prioriterte aktivitetsområder med konkrete anbefalinger:  

1. Regional tilpasning av rammevilkår og virkemidler 
2. Øke skogens karbonlager gjennom økt skogproduksjon, mer skogplanting og planting 

av skog på nye arealer 
3. Bruk av trevirke i omstilling til lavutslippssamfunnet slik ekspertutvalget for Grønn 

konkurransekraft foreslår 
4. Utbygging av en helhetlig infrastruktur med effektive transportlinjer fra skogen til 

skogindustri 
er opprusta) bør det innføres en dispensasjonsordning for tømmertransport. 

5. Virkemidlene i skogpolitikken må omfatte tiltak som retter seg mot skogeierne 
6. Fremtidsrettet innovasjon og bioøkonomi vil gi næringen konkurransekraft 
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Meldinga legges endelig fram for Stortinget i januar 2017. 

 

Oppfølging av Melding om kystskogbruket 

Arbeidet med rullering av Melding om kystskogbruket ble ferdigstilt i april 2015. Den 
fylkeskommunale grupperinga har sammen finansiert opp et eget prosjekt som konkretiserer 
arbeidet med oppfølging av meldinga. Den fylkeskommunale gruppa har valgt å kjøpe 
sekretariatsfunksjon for dette arbeid fra Skognæringa Kyst for gjennomføringa av dette 
oppfølgingsprosjektet. I tillegg gjennomføres det jevnlige møter i trepartssamarbeidet. 
 
I tillegg er det satt av midler til utvikling av trepartssamarbeidet i Kystskogbruket. I januar 2016 
møttes deltakerne i trepartssamarbeidet på Stjørdal for å legge en videre strategi for hvordan 
Melding om kystskogbruket kan følges opp, med prioritering av fokusområder, med fordeling 
av oppgaver og ansvar. Planlegginga hadde en horisont på flere år, men med årlig 
oppfølgingsplan. Planen for 2016 er i stor grad gjennomført. Oppfølgende strategimøte ble 
planlagt i desember i 2016 for gjennomføring i januar 2017, med gjennomgang av 
måloppnåelse og revisjon av planen. 
 

FoU-strategi og handlingsplan for kystskogbruket 
FoU-strategien i Skognærings Kyst er inne i sitt tredje arbeidsår. Det har vist seg krevende å 
følge opp arbeidet, det er vanskelig å få næringsaktørene til å ta på seg lederansvar for de ulike 
næringsgruppene, og det er lite tidsressurs til å følge opp arbeidet fra organisasjonen. Det skjer 
mye godt FoU-arbeid på fylkesnivå, med Trøndelag i front, men det overordna arbeidet er ikke 
på plass.  

 
Lars Slåttå og  Olav Vold presenterte Skognærings Kyst  sine innspill under høring til ny melding om skog- og 
trenæringa på Stortinget den  7. november 2016. 
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Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet 
Styret har vedtatt en Utviklingsstrategi, som er en er en sammenfatning og presisering av 
arbeidet i Skognæringa Kyst. Kommunikasjons- og arbeidsplanen er en prioritering og 
konkretisering av oppgaver som prioriteres det enkelte år.  
 
Kystskogbrukets nettside www.kystskogbruket.no er valgt som arbeidsverktøy for intern og 
ekstern informasjon. Nettsida er kobla opp mot portalen SkogsNorge.no, hvor nyhetene på 
nettsida legges ut forløpende. Serverplass leies hos Skogkurs som også bidrar med teknisk 
bistand. 
 
På nettsida vektlegges saker knytta til kystskogbruket og dekker: aktiviteter i kystskogfylkene, 
nyheter med relevans for regionen, bakgrunnsstoff, faktabokser m.m. Målgruppen for nettsida 
er kystskogbruket med alle i de skog- og trebaserte verdikjedene, forvaltningen og politikere, 
samt eksterne aktører som søker informasjon om næringa. I tillegg sendes det ut informasjon 
per E-post med en til to ukers mellomrom.  
 
Høst 2015 startet er arbeid med fornyelse og oppdatering av nettsida. Mye av stoffet var ikke 
endret siden opprettelsen. I tillegg var det utarbeidet nytt materiale til Kystskogmeldingen 
2015. For arbeidet med fornying av hjemmesida har vi valgt å kjøpe tjenester fra Skogselskapet 
i Rogaland, som ble ferdig med arbeidet våren 2016. Videre oppdatering tas fortløpende. 
 

Møter og konferanser 

Vårens kystskogkonferanse 2015 
Vårens Kystskogkonferansen var lagt til Harstad i Troms, og ble arrangert i samarbeid med 
Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram og Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket. Trude Hagen 
Hansen hos FM i Troms tok ansvar for det praktiske i forbindelse med gjennomføringa i 
Harstad. Tittelen for konferansen var «Skog for framtida». Den gikk over to dager, med et 
innholdsrikt program med tema frø og planteforsyning. Over 50 deltakere fikk innblikk i mye 
interessant forskning om framtidsskogen, utfordringer i forhold til klimaendringer, og 
mulighetene moderne genetikk gir i foredlingsarbeidet. På slutten av dag to var det befaring for 
å se på skogproduksjon på nordlige breddegrader. 

 

 

 Foredrag på tradisjonelt skogvis. Skogbrukssjef Leif Evje forteller om skogbruk på 

nordlige breddegrader. Flott vær under befaring i Harstadområdet på slutten av 

konferansen. 

http://www.kystskogbruket.no/
http://www.skogsnorge.no/
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Høstens kystskogkonferanse 2016 
Høstens Kystskogkonferanse ble gjennomført den 8. november på Sola Strand Hotell i 
Stavanger. Over 50 ble presentert for et spennende program med interessante foredrag. Line 
Henriette Hjemdal (KrF) fra Stortingets næringskomité presenterte arbeidet med ny 
skogmelding, og vi fikk flere eksempler på fremtidsrettet og ny bruk av trefiber. 
Klyngeutvikling, nettverksbygging og samarbeid mellom bedrifter og bransjer var også tema, 
og både Innovasjon Norge og Arena Skog-prosjektet i Trøndelag presenterte sine satsinger.  
 
Begge konferansene fikk god dekning på vår hjemmeside, og dermed også på Skogs Norge. 
 

 
 
Bilde 1: Line Henriette Hjemdal (KrF) fra Stortingets næringskomité deltok med oppfordring om at næringa må gi 
innspill i arbeidet med ny Skogmelding. 

 

Prosjekt 

Gjennomføring av Infrastrukturprogram for 
kystskogbruket  
Helge Kårstad har arbeidd på prosjektbasis i 
Kystskogbruket sidan årsskiftet 2008/2009. 
I all hovudsak har det dreia seg om 
skogsvegar og tømmerkaiar. 
Prosjektrapportar ligg tilgjengeleg på 
nettsida www.kystskogbruket.no 
Gjennom desse prosjekta er det framskaffa 
mykje dokumenterte data for skogsveier 
(særleg hovedplaner) og tømmerkaier 
(Sintef rapport A20874 og 
Infrastrukturprogrammet 2015). 
Ved hjelp av i nettverket i kystskogbruket er 
resultata løfta frem politisk. Dette har m.a. 
resultert i ei dobling av dei statlege og årlege 
tilskota til skogsvegbygging. Til utbygging 
av tømmerkaier er det hittil løyvd 220 
millioner kroner og 14 kaier er utbygd eller under utbygging, i kystskogfylka (i tillegg 2 utanfor 
kystskogfylka). 

 
Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord i Rogaland 
fekk statstilskot til utbygging av tømmerkaien i 
2014. Det er planlagt delvis fornying og utviding av 
kaifronten til 50 meter og kalkulert kostnad var i 
underkant av 8 millionar kroner. Tømmerkaia er 
tenkt å dekke kommunane Vindafjord, Etne og 
deler av Suldal. Arbeidet er no igang og er venta å 
vere ferdig før sommarferien. 
Foto: Helge Kårstad 

http://www.kystskogbruket.no/
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Frå 01.04.16 er det starta opp eit nytt prosjekt kalla: Gjennomføring av 
Infrastrukturprogrammet 2016 – 19». Delvis av omsyn til type finansiering er hovudprosjektet 
delt i 2 delprosjekt: 
 
Delprosjekt 1. Virkesterminaler ved sjø  
Det er søkt om økonomisk støtte (kaimidlar) til Landbruksdirektoratet for delprosjekt 1. 
Opphaveleg (10.04.16) søkte vi om støtte på totalt kr 1 800 000 for 3 år (01.04.16-01.04.19). 
Landbruksdirektoratet har pr. 31.05.16 gjeve støtte kr 600 000 for eit år med følgjande 
grunngjeving:  
«Samlede søknader om tilskudd til utbygging av tømmerkaier er betydelig høyere enn bevilgede 
midler. Skognæringa Kyst søker om finansiering av et 3 årig prosjekt. Landbruksdirektoratet 
tildeler et tilskudd for første året av prosjektet på inntil kr 600.000,- til prosjektet «Gjennomføring 
av infrastrukturprogramment» til den delen som går på utbygging av tømmerkaier. Hvis 
bevilgningen til tømmerkaier videreføres kan det vurderes å gi tilsagn om midler til prosjektets 
andre og tredje år, det må da søkes på nytt.» 
 

  

Kommunalsjef Karin Halle i Surnadal kommune fortel at arbeidet med utbygginga av Industrikaia etter planen skal 
ferdigstillast i august 2016. Investeringa sikrar ei meir rasjonell tømmerlevering for skogeigarar i 5 kommunar på 
Nordmøre. 
Foto: Helge Kårstad 

 
 
Delprosjekt 2. Skogsveier (herunder skogsdrift i bratt terreng) og flaskehalser på  
offentlige veier) 
Det er tilsvarende søkt (03.07.16) om støtte totalt kr 1 200 000 av kystskogmidlane (2016)  til 
arbeid med skogsveier (herunder skogsdrift i bratt terreng) og flaskehalsar for terrengtransport 
på offentlege vegar. 
Landbruksdirektoratet har i brev dagsett 22.08.16 svara slik. 
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«Med grunnlag i påløpte dokumenterte kostnader tildeler Landbruksdirektoratet i 2016 et tilskudd 
på inntil kr 1.200.000,- til Gjennomføring av Infrastrukturprogrammet». 
Totalt er det løyvd kr 1 800 000 til prosjekt Gjennomføring av Infrastrukturprogrammet for 
perioden 01.06.16 – 31.05.17.. 
Merk  at perioden for prosjektet har endra start og sluttdato i høve til søknadane for begge 
prosjekta og gjeld berre for 1 år..  
 
 

 

Eigedomsoverbyggjande skogsvegtiltak i bratt terreng stiller store krav til planlegging på alle nivå. 
Ikkje minst til standplasser, velteplasser og snuplasser som her på bildet. 
Foto: Helge Kårstad 

Kompetanseutvikling i kystskogbruket  
I prosjekt jobbes det med skogeierretta tiltak for å øke skogaktiviteten, verdiskaping og 
sysselsetting i kystskogbruket. Det er etablert feltprosjekt i fylkene for utprøving av 

Ved Eidsnes tømmerkai i Lindås 
starta byggearbeidet i november 
2015 og er venta ferdigstilt til 
sommaren. Denne veka er 
dykkarar på plass for å føreta 
peling og montere stålrøyr. 
F.v. Mikkal Myklebusthaug frå 
Myklebusthaug Rederi, 
anleggsleiar (Byggservice) Espen 
Bjelland, skogbruksssjef Nils 
Kaalaas, byggeleiar Tore Nygård 
og Sigthor Sigthorson frå 
entreprenørfirmaet Byggservice 
AS  
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informasjonskanaler for å nå skogeier med informasjon, kompetansepakker og utvikling og 
tilrettelegging av arbeidsmetodikk for aktivitetsskapende tiltak.  
I feltprosjektene bistår hovedprosjektet, og 
fungerer som et nav for erfaringsutveksling og 
kompetansemegler. De fylkesvise forumene har 
eierskapet til feltprosjektene med forankring og 
lokalt/regionalt finasiering. Skogkurs er 
samarbeidspartner i prosjektet. 
Feltprosjekt er etablert i 6 fylker:  

- Nordland – skogeierretta tiltak knyttet til 
merverdi fra skogen. 

- Trøndelag – utvikling av skogeierretta 
kommunikasjon i samarbeid med 
pådrivernettverka og Norsk Skogbruk. 

- Rogaland – Informasjonsprosjekt retta mot 
skogeiere – utvikling av informasjonshefte 
knytta til vegbygging. 

- Vest-Agder – utvikling av skogeierretta I-book 
om skogbruket på Agder – med 
overføringsverdi til resten av kystskogbruket. 

- Felles fylkesoverbyggende prosjekt i samarbeid 
med FM-gruppa i Kystskogbruket.  

 
Prosjektet har et budsjett på kr 3 millioner, og 
hadde en planlagt varighet på 3 år fra 2013-16.  Det 
tok tid å få opp feltprosjekter, prosjektperioden er forlenget ut 2017. 

 

Informasjon og kunnskapsløft 
Prosjektet” Informasjon og kunnskapsløft for økt aktivitet i kystskogbruket” er et to-årig 
prosjekt (2015-2017) som gjennomføres i samarbeid med Det norske Skogselskap, med Norsk 
Skogbruk som sentral part. Prosjektet har fått støtte fra Landbruksdirektoratet.  
 
Dette informasjons- og kompetanseprosjekt prøver ut nye måter å informere på og teste ut nye 
kommunikasjonsformer, budskap og kanaler til ulike målgrupper. Feltprosjekt for ulike 
tilnærmingsmåter til informasjonsarbeidet gjennomføres i Rogaland, Hordaland og Troms. Det 
finnes mye informasjon, forskningsresultater, redegjørelser, reportasjer og øvrige publiseringer 
som omhandler konsekvenser av aktiv forvaltning av skog. En vesentlig utfordring er å tilpasse 
denne informasjonen slik at den bidrar til å gi de aktuelle målgrupper nødvendig motivasjon og 
økt kunnskap for å ta beslutninger på riktige grunnlag. Tema er ressursutnyttelse, økonomi, 
klimaeffekter, folkehelse og øvrige samfunnsmessige gevinster.   
 
Det gjennomføres også en omdømmekartlegging ift. folks holdninger til norsk og utenlandsk 
gran i kystfylkene, med finansiering fra VRI Trøndelag og Helgeland Skogselskap. Fylkene 
Nordland, Trøndelag og Rogaland – de samme fylkene som for klimaskog prosjektene, er valgt 
ut som «testfylker». Her er det gjennomført spørreundersøkelser i tre «typer» kommuner, 
henholdsvis «tradisjonell skogkommune», «urban/by-kommune» og en «ytre 
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kyst/problemkommune», for å se om det kan være fellestrekk ut fra dette på tvers av fylkene. 
Arbeidet ble gjennomført høsten 2016, og resultatene er forventet klare i mars 2017.  

Effektive verdikjeder for skognæringen i 
Kyst-Norge (NORFOR) 
Dette er et FoU-prosjekt på infrastruktur 
med case i Nord-Norge og Nord-
Trøndelag. Hovedmålet er å bidra til økt 
kunnskap om effektiv bruk av 
sjøtransport og effektiv drift av kaier 
tilknyttet skognæringen. Målet er å øke 
andelen av tømmer og relaterte 
produkter som transporteres på skip i 
Kyst-Norge. Prosjektet vil også stimulere 
til regional vekst og bruk av lokalt 
tømmer i den norske skogsindustrien. Prosjektet startet opp i september 2014, og skal gå over 
tre år. SINTEF leder prosjektet og samarbeider med skognæringa i Nordland, Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen og Skognæringa Kyst. Prosjektets ramme er på 4,8 millioner 
kroner, hvorav 1 million kommer fra næringa. Resten er tildelt prosjektet av forskningsrådet. 
 
Det er gjennomført flere prosjektgruppemøter i 2016. Dialogen mellom forskningsgruppa og 
næringsaktørene er god. Prosjektet har god framdrift og arbeidet går etter planen.  
 

Aktiviteten i de fylkesvise nettverkene 
 

Finnmark Treforum 
Finnmark har et aktivt skog- og trenæringsforum, og er 
det fylkesvise forumet med høyeste antallet 
medlemsbedrifter. Finnmark Treforum har fått en tydelig 
rolle som høringsinstans for politiske – og forvaltningsmessige saker for både FM og 
fylkeskommunen. I tillegg gjennomføres fagdager og studieturer. Finnmark er et lauvskogfylke.  
 
Arealmessig består fylket av ca. 90 % lauvskog og 10 % barskog. Produktivt skogareal i 
Finnmark er 3 520 000 da, av dette er ca 700 000 da furudominert. Årlig hogst i fylket er ca 20 
000 m3, og det er et betydelig potensiale for økt avvirkning, ettersom rovhogsten under og like 
etter krigen fører til at store kvantum blir hogstmodent i tiåra som kommer. Forumet har stort 
fokus på utnyttelse av denne ressursen for lokal verdiskaping. Barskogen i Finnmark er 
lokalisert til kommunene Sør - Varanger, Porsanger, Karasjok og Alta. Barskogen preges av stor 
andel yngre skog. Det er også en del eldre barskog, i hogstklasse 5, men mye av denne står 
spredt og langt fra vei. Dagens hogst er konsentrert om tynning i barskogene der virket går til 
energiformål. Noe av tømmeret i tynningsdriften går også til lokale sagbruk.  
 
Forumet har i 2016  gjennomført to tredriverprosjekt -ett i øst og ett i vest.  
Begge har bl.a. fått støtte fra Treprogrammet. Resultatene fra prosjektene sier stort sett det 
samme: «Det er mulighet for å øke bruken av lokal trelast, men markedet må skapes». 
Finnmark Treforum tenker å bygge et varemerke som er 100 % miljøvennlig: Finnmarksfuru. I 
dette er det mange elementer som for eksempel at den er naturlig impregnert, kjerneved, 
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svært holdbar, kortreist etc. Gjennom prosjektene er det laget to brosjyrer: én om Finnmark 
Treforum og én om kjerneved av Finnmarksfuru. For mer informasjon, se nyhetssak på 
Kystskogbruket.no eller Finnmark Treforum. 
 

Skognæringa i Troms   
Skognæringa Troms har som Nord-Norge for øvrig en utfordrende geografi å drive 
nettverksarbeid i. Det er store avstander, møtevirksomhet er derfor tidkrevende, og det er 
vanskelig å samle styret og medlemmene. Med små bedrifter er det også små ressurser i 
bedriftene til å drive denne type nettverks- og utviklingsarbeid, og de største virkeskjøperne ser 
seg ikke som en del av skog og trenæringa. Trebrukende bedrifter som nytter importert trelast 
ser seg ikke som en del av Skog og trenæringa i Troms. Det er derfor det siste året arbeidet for 
å etablere et pådriverprosjekt med Skognæringa i Troms som prosjekteiere og styringsgruppe, 
som slik også kan fungere som sekretariat fra forumet.  
 
Troms har gjennom sekretariatsfunksjonen hos fylkesmannen deltatt i prosjektet Informasjon 
og kunnskapsløft, med feltprosjekt for utprøving av ulike informasjonskanaler. Prosjektet har 
bidratt til økt fokus på skogbruket i Troms, med god respons fra fylkespolitikere som har 
mottatt nyhetsbrev på epost. Prosjektet har slik vært med å gi «vind i ryggen» i arbeidet med å 
etablere et pådriverprosjekt for Troms. Målsettingen er finansiering av en 50% stilling, med 
etablering av et pådriverprosjekt med Skognæringa i Troms som eier, og prosjektoppstart 
innen utgangen av 2017. 
 

 

Skognæringsforums Nordland 
 
Skognæringsforum Nordland har også i 2016 hatt stor 
aktivitet. Styret har fulgt opp de fokusområdene som er 
prioritert ifølge handlingsplanen; verdiskapning, infrastruktur, utvikling av næringsklynger, 
etablering av skogpådriver og vegplanlegger for Nordland, fokus på rekruttering, og behovet 
for kompetansemegling – blågrønn sektor og FoU-miljøene.  
Dette er gjort gjennom følgende aktiviteter og prosjekter: 
- Deltakelse på møter i Kystskogbruket 
- Skognæringsforum Nordland har presentert Skognæringsforum Nordland sine 

satsingsområder, prosjekter, aktiviteter og aktuelle næringspolitiske spørsmål på 
- Sendt brev og uttalelser  
- Presse- og mediearbeid, dette arbeidet må pågå kontinuerlig. 

- Arbeid med å finne aktuelle tema for etablering av nye prosjekter og aktiviteter. 

- Innspill til og dialog med Skognæringa Kyst og resten av trepartssamarbeidet i 

Kystskogbruket. 

- Deltakelse på landbruksmessa Horva  

- Gjennomføring av fagdag med tema INFRASTRUKTUR 15. mars 2016.. 
Prosjektportefølje i 2016: 
- FoU –prosjekt på infrastruktur: Efficient value chains for the forest industry in Costal 

Norway 
- Tømmertransport med 60 tonns vogntog på 24 meter på kommunale veger i Nordland 
- Prosjekt skoglekter i Nordland 

 

http://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=4945
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Finnmark-treforum/
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- Merverdi fra skogen 
- Forprosjekt biogass Helgeland 
- Omdømmeprosjekt – granas omdømme langs kysten. 
- Kompetansemegler – blågrønt innovasjonssenter for Nordland 
 
Alle aktiviteter og nettverksarbeid i 
Skognæringsforum finansieres og utføres 
gjennom prosjektporteføljen. Styret i 
Skognæringsforum Nordland er 
styringsgruppe på de ulike prosjektene, og 
arbeidsgrupper etableres ved behov i 
forbindelse med gjennomføring av de ulike 
aktivitetene. Fylkesmannen i Nordland og 
Nordland Fylkeskommune er begge viktige 
støttespillere, også økonomisk. 
Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste i 
forbindelse med møter og aktiviteter i 
forumet er i hovedsak dekt av de enkelte 
styremedlemmenes 
bedrifter/organisasjoner. Det er slik lagt 
ned betydelig dugnadsinnsats fra 
næringsaktørene i forumsarbeidet. 

 

Arena SKOG Skognæringa i Trøndelag  
Det felles fylkesnettverket for Trøndelag, Skognæringa i 
Trøndelag, har siden 2014 jobbet for å få Arena-status 
gjennom det nasjonale klyngeutviklingsprogram. 
Søknad ble sendt våren 2015, og kom blant de fem søknadene på topp, men kom ikke gjennom 

det siste nåløyet. Med oppfordring om å søke på nytt 
med ytterligere spissing på utviklingsområdene, ble 
Skognæringa i Trøndelag, som en av tre vinnere, valgt 
ut i tøff konkurranse blant 39 søknader med en rekke 
ulike næringer. Dette er et uttrykk for at klyngen 
vurderes til å kunne spille en meget viktig rolle i norsk 
og internasjonalt næringsliv i årene som kommer.  
 
Klyngeprosjektets hovedformål er å styrke 
klyngebedriftenes konkurransefortrinn gjennom økt 
innovasjonsevne og markedsutvikling rettet mot 
nasjonale og internasjonale markeder. 
Arenaprosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte 
den offensive utviklingen som allerede er på gang. 
Klyngen kan sammen bidra til å utvikle skog- og 
trenæringens rolle i bioøkonomien de kommende 
årene, og å koble våre muligheter og utfordringer opp 
mot bioøkonomien, internasjonale trender og 
markedsutvikling.  
 

 
En engasjert klyngeleder for Arena 
SKOG, Kjersti Kinderås, under 
åpningskonferansen på Stjørdal 17. 
oktober 2016. 

 

 
Prosjektet Merverdi fra skogen: Kurs på Susendalen 
Bygdesag om utnytting av spesielle virkeskvaliteter. 
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Næringsaktørene og samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning 
og øvrig støtteapparat involveres aktivt i klyngeutviklingsprosjektet. Prosjektet er 3-årig.  

 

Møre og Romsdal. 
Styret i M&R Skognæringsforum har i 2016 jobbet med: 
- Prosjekt organisasjonsutvikling 2016 - 2017.  Hvordan utvikle en tydelig 

interesseorganisasjon for skog- og trenæringa. Målet med prosjektet er å skape plattform 
og finansiering for framtidig drift basert på egne aktiviteter og inntekter. Prosjektet ble 
behandlet og vedtatt i årsmøtet for 2015; 3. mai 2016. Prosjektperioden er 10/5-2016 og ut 
2017. Prosjektet har en budsjettramme på kr 200.000 finansiert med tilskudd fra fmla kr 
80.000, medlemskontingent kr 15.000 og egeninnsats fra styret kr 105.000.  

- Det er gjort avtale med Skognæringa Kyst om merkantile og faglige tjenester og Harald 
Nymoen er engasjert som prosjektleder. For å unngå tap av informasjon ved skifte av 
tillitsvalgte m.v. har forumet etablert avtale med Skognæringa Kyst om arkivløsning for 
lagring av styrereferat og viktige dokument som bør være tilgjengelige også for framtidige 
tillitsvalgte.  

- Forumet har i 2016 hatt 4 styremøter med synfaringer/bedriftsbesøk lagt til ulike deler i 
fylket, styret har behandlet 27 saker. Skogbrukssjef, lokal skoglagsformann, tredriver og 
fylkets representant i styringsgruppen for felles fylkeskommunal oppfølging av 
kystskogmeldinga er inviterte som observatørerer til styremøtene våre.  

- Forumet har gitt innspill til arbeidet med ny landbruksmelding for fylket, prioritering av 
tømmerterminaler, Meld. St. 6 (2016-17) Verdier i vekst - konkurransedyktig skog- og 
trenæring og Regjeringen sitt framlegg til statsbudsjett for 2017. De to siste er også sendt 
"Mørebenken" i Stortinget og til lokalavisene i fylket.  
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- Tilbakemelding fra stortingspolitikerne våre og oppslag i lokalpressen viser god effekt av 
dette arbeidet. Forumet har vært representert på regionmøte om infrastrukturprogrammet 
og møter om flaksehalsprosjektet rundt om i fylket.  

- Styrets medlemmer er: Leder Ottar Arve Bjørkedal (Skogselskapet), nestleder Ole Kårvåg 
(Biocluster A/S), Hallvard Brusethaug (MøreTre A/S), Ola Kallset (Skogservice A/S), Anne 
Kathrine Løberg (styremedl. Allskog), Rune Horvli (Skogbrukssjef). 

 

Sogn og Fjordane Skognæringsforum 
Sekretær for Sogn og Fjordane Skognæringsforum har i 2015 og 2016 vore tett på nettverket i 
Kystskogbruket og også halde sekretariatet for Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket. I tillegg 
har forumet eigen handlingsplan med årlege målsettingar.  
 
Det har vore halde tre styremøter , høvesvis 11.januar, 9. august og 9. desember og handsama 
19 saker. Årsmøtevedtaket om å få til møte med fylkeskommunen vart det arbeidd med 
hausten 2016, men sjølve møtet med utval for kultur og næring vart halde januar 2017. 
 
Etter to vellukka nettverkssamlingar i Sogn og Sunnfjord står nå Nordfjord for tur. For å 
konkretisere arbeidet med medlemsverving er det kontinuerleg  registrering av skog- og 
trebedrifter i Sogn og Fjordane.  Medlemsvervinga er framleis i startfasen.  
Nestleiar Torbjørn Frivik og sekretær Merete Larsmon har delteke på medlemsmøte for 
Skognæringa Kyst som blir kombinert med Kystskogkonferansane. På vårkonferansen i juni var 
Frø- og planteforsyning for Kystfylka tema, og haustkonferansen i Stavanger fokuserte på 
trebruk og verdiskaping.  
 
Han blei møtte med jubel hos skognæringa» skreiv m.a. NRK Sogn og Fjordane då landbruks- 
og matminister Jon Georg Dale møtte skognæringa på tømmerkaia i Eikefjord 27. mai i vår. 
Denne kaia skal no byggjast ut for å kunne ta unna dei stadig aukande tømmermengdene frå 
skogreisingskogen på Vestlandet. Og dei kring 50 frammøtte fekk høyre ministeren love vidare 
satsing på å betre infrastrukturen i skogbruket. Neste store kaiprosjekt i fylket ser ut til å bli ny 
utskipingskai for  tømmer  i Fjaler kommune på sørsida av Dalsfjorden. Planlegging er godt i 
gang i regi av kommune og næringsaktørar. 
 
Det har vore fleire mediaoppslag om skogbruket i Sogn og Fjordane, mellom anna med 
Sunnfjord Skog A/S . Sunnfjord Skog AS er også viktig aktør i en dokumentar om skog og natur 
i Vest-Norge. TV-kanalen ARTE lagar dokumentarprogram for tyske og franske tv-sjåarar i 
serien GEO 360,. Programmet vart sendt to gonger i løpet av hausten 2016. Det  er verd å 
merke at programmet dokumenterer på ein bra måte at det vert drive eit berekraftig skogbruk 
basert på skogreisingsressursar i regionen. 
 

Hordaland  
Styret 
Styret i Hordaland Skognæringsforum har i 2016 vore: Vidar Jørdre (leiar), Audun Lund Eik 
(styremedlem), Jørgen Frønsdal (styremedlem) og Truls Langhelle (styremedlem). 
Varamedlemer har vore Pål Solberg og Jens Manger. 
Sekretær har vore Helge Kårstad. 
 
Møteaktivitet 
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✓ 19.11.15 - Siste årsmøte vart halde hos NIBIO, Fanaflaten 4. 
Det føreligg referat frå dette årsmøtet, dagsett 22.11.15. 

✓ 16.12.15 - Møte med Hordaland Skognæringsforum og Fylkesmannen i Hordaland. 
Føremål med møtet var å avklare Fylkesmannen si rolle i høve arbeidet i Hordaland 
Skognæringsforum. 
Inntil vidare vart det avklara at det ikkje var aktuelt å ha sekretærfunkjsonen hos 
Fylkesmannen, derimot ville ein representant gjerne stille som observatør i styret. 
Det vart også konkludert med at Fylkesmannen skulle få fram ei medlemsliste til forumet, 
fordi det var brukt ein del pengar på dette i prosjektet «Vitalisering av skognæringsforum i 
Hordaland». Dette er pr. dags dato ikkje motteke etter nokre purringar. Sekretæren har 
istaden utvikla ei eiga liste, men den er enno ikkje fullstendig. 
Det føreligg referat frå dette møtet dagsett 16.12.15 

✓ 16.02.16 - Skognæringsmøte i Bergen, møtestad hos Fylkesmannen. Invitasjonen var i regi 
av Hordaland Skognæringsforum. 
Tema var «Oppfølging av Melding om kystskogbruket» og «Gjennomføring av 
infrastrukturprogrammet». Det var svært godt oppmøte, - kring 35 personar. 
Det er skrive eit referat frå møtet inkl. ein fagleg reportasje på nettsida 21.02.16 «Skogeiere 
på Vestlandet med fokus på offentlige veier». 

✓ 18.02.16 – Styremøte på Moelven Granvin Bruk 
Det føreligg referat dagsett 18.02.16 og ein reportasje på nettsida 20.02.16 kalla «Grana i 
vest er veldig god» 

✓ 16.06.16 – Medlemsmøte og bedriftsbesøk på Tønnegarden i Fusa. 
Det føreligg eit referat og fagreportasjen på nettsida 19.06.16 kalla «Store juletre eignar 
seg ikkje til tømmer» 

✓ 21.03.17 - Styremøte i lokale til Vestskog på Voss 
Det føreligg referat dagsett 28.03.17 frå møtet. 

✓ Andre møter: 
o Forumet har vore representert på møte om tømmertransport på offentlege vegar 

(arrangert av Skognæringa Kyst) den 03.08.16 i Bergen 
o Forumet har vore representert ved opning av Eidsnes tømmerkai 13.09.16. 

 

Rogaland 
Møter og aktiviteter  

Ordførere for tre 

Planlegging av aksjonen ordfører for tre starta opp hausten 2015 med eit samarbeidsmøte med 

Rogaland Treforum. Aksjonen går ut på å oppmode ordførarar og rådmenn i kommunane til å 

vedta i kommunale planer at kommunale bygg skal vurderast bygd i tre eller reisverk av tre.  

 

Som en del av aksjonen har vi invitert oss selv til møter i interkommunale samarbied og til nå 

fått innpass i Ryfylke IKS. Der hadde vi med oss Bjørn Lier fra firmaet Trebruk som har jobbet 

som sekretariat for den originale aksjonen i Østfold. Lier holdt en bra perentasjon. I etterkant 

Fikk vi inn en presentasjon om Ordførere for tre inn i programmet iKystskogkonferansen på 

Sola Strandhotell, men ordfører fra Rakkestad kommune, Ellen Solbrække. 

 

Kystskogkonferansen 
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Rogaland Skognæringsforum samarbeida med Kystskogbruket og Fylkesmannen i Rogaland 

om å arrangere Kystskogkonferansen på Sola strandhotel 8.-9. November 2016. 

 

Deltakelse i Pressearbeid i forbindelse med innspilling av Tysk TV dokumentar 

Rogalandsskogbruket figurerte i en Tysk TV dokumentar spilt inn på våren, og sendt til omtrent 

en halv million seere i Frankrike og Tyskland på høsten 2016. 

 

Informasjonsspredningsprosjektet 

I prosjektet Informasjonsspredning og kunnskapsløft for økt aktivitet i Kystskogbruket er ideen 

å prøve ut informasjonskanaler og målet er økt aktivitet, økte investeringer og verdiskaping i 

skogbruket. Prosjektet skal i første omgang konsentrere seg om noen utprøvingsområder; 

Troms, Hordaland og Rogaland. Det er Kystskogbruket i samarbeid med Norsk Skogbruk som 

står bak prosjektet.  

 

Dette notatet omhandler Rogaland sitt forslag til utprøvingsprosjekt. Skogbruket er lite synlig 

som næring i Rogaland og i kystskogbruket for øvrig. Det er ikke nødvendigvis snakk om et 

dårlig omdømme, men et ikke-eksisterende omdømme. Det finnes gode informasjonskanaler i 

skogbruket som retter seg mot de som har en etablert interesse for feltet, blant annet 

magasinet Norsk Skogbruk og Nettsiden Kystskogbruket.no. i Norsk Skogbruk produseres det 

gode magasinartikler om skogbruk fra hele landet, mens det på kystskogbruket.no publiseres 

hyppige nyhetssaker om det som skjer i kystskogbruket. Sistnevnte har også et nyhetsbrev som 

sendes ut på e-post med jevne mellomrom.  

 

Utprøving av informasjonskanaler i Rogaland oppsummert: 

• Mål: Å opprette kanaler der informasjon om kystskogbruket kan nå ut til andre grupper 

enn de som allerede har et etablert forhold til skogbruket 

• Målgruppe: Allmennheten, nøkkelpersoner som er beslutningstakere i fylket og lokalt 

• Geografi: Målgruppa er i Rogaland, men nyheter både spesielt fra Rogaland, men også 

resten av kystskogbruket skal frontes 

• Budskap: Det er aktivitet som fører til verdiskaping og bedre klima i skogbruket lokalt 

og i Kystskogbruket.  

• Kanaler: Facebook, Kystskogbruket.no, Norsk Skogbruk og lokalpresse 

 

Styremøter 

 10. februar, 16. Mars, 11. Mai og 29. september 

 

Kaimøter 

• Møte om Sirevåg kai med næringsjef og ordfører i Hå kommune og Fylkesmannen i 

Rogaland 

• Samarbeidsrådet møte med innovasjon Norge: 3 møter 

• Møte med Sirevåg kai, Sandnes kai og Fylkesmannen i Rogaland 

 

Møte om driftsbygninger i tre 
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Finne ut hva som blir gjort i dag for å få bygd landbruksbygg i massivtre 

Svare på spørsmålet: bør det satses mer?  

Tilstede: Bondelaget, Fykemsannen i Rogaland, Innovasjon Norge Rogaland, Skognæringa kyst 

og Rogaland Skognæringsforum 

 

Årsmøte 

Fylkespolitikere, aktører fra skog- og trenæring, skogeiere, kommuneansatte og andre 

interesserte vart invitert til seminar der startskuddet gikk for oppfølging av Kystskogmeldinga 

og infrastrukturprogrammet i Rogaland. 

 

Partnerskap i landbruket 

Partnerskapet  gir råd til Innovasjon Norge om prioritering av formål for bruk av Innovasjon 

Norge midler til landbruket i Rogaland. De holder cirka 2 møter i året. Der ble det foreslått av 

forumet å holde et eget møte om prioritering av sentrale FOU midler når det gjelder trebruk. 

 

• Møte og skogdag 7. juni med Naturvernforbundet 

• Deltakelse i arbeidsgruppemøter i omdømmebyggingsprosjekt 

• Deltakelse i flere møter i informasjonsspredningsprosjektet 

• Møte med Ryfylke IKS om Ordførere for tre 7. April på Hjelmeland 

• Møte med Olav Stav om trebyggingsprosjekt 

 

Vest-Agder (Agder) 
Styrets sammensetning: 
- Olav Eikeland, Huntonit Vennesla – leder (fungert som leder hele året) 
- Simon Thorsdal, AT Skog – nestleder (skiftet funksjon etter ett år) 
- Kåre Haugaas, Skogselskapet i Agder - styremedlem 
- Per Birkeland, Marnar Bruk - styremedlem 
 
Aktiviteten i forumet har vært svært noe lav også siste året. Det ble avholdt 1 styremøte i 2015, 
og i 2016 ble det avholdt årsmøte for 2015.  I tillegg har det vært telefonisk kontakt og e-post 
utveksling mellom styremedlemmene. Styreleder har deltatt på flere møter i regi av 
Kystskogbruket og Skognæringa Kyst, samt Landbruksforum. Forumet har sammen med 
Skognæringa Kyst og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder arrangert skognæringsseminar i 
februar 2016. Styret har skrevet noen uttaler til saker som gjelder skognæringsspørsmål. Det 
har ellers vært noe dialog med myndigheter angående tømmertransport / logistikk / 
oppskrivning av veilister i Agder.  
 
For å kunne dra bedre nytte av vårt fellesskap, bør aktiviteten økes.  
 
Forumet  v/ Olav Eikeland har deltatt på flere møter i Kystskogbruket og Skognæringa Kyst: 
• Regionmøte Skognæringa Kyst, Bergen, 24.06.15 
• Kompetanseprosjekt møte, Kristiansand, 01.10.15 og 16.11.15 
• Møte Mandal havn ang. tømmerkai Strømsvika, Mandal 18.11.15 
• Skognæringsmøte, Kristiansand 05.02.16 
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Møter i Vest-Agder Landbruksforum (Vest-Agder Fylkeskommune) 
• Fylkeshuset i Kristiansand 03.12.15 
• Huntonit i Vennesla 12.02.16 
 
Uttalelser fra styret 
• Etablering av regional havn i Strømsvika i Mandal – deltakelse i møte med Mandal 
kommune m fl.. Oppfølgende notat for å støtte utbygging i Strømsvika. 
 
Regnskap 
Det har ikke vært ført noe regnskap. Utgifter er dekket av den enkelte bedrift. 
 
 
 

 

Næringspolitiskarbeid er hardt. Pust i bakken etter møte på Stortinget.  F.v., Olav Vold, 
styremedlem i Skognæringa Kyst , prosjektansvarlig Helge Kårstad og styreleder Jan Ivar Rødland, 
styreleder i Skognæringa Kyst. 
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Økonomi 
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 621 962. På grunn av at regnskapene på de 
enkelte prosjektene ikke er periodisert, gir ikke dette overskuddet et reelt bilde av årsresultatet.  
Overskuddet skal gå til oppbygging av egenkapital, prosjektaktivitet og videre drift av 
Skognæringa Kyst. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen 
er tilstede basert på selskapets økonomiske stilling og finansiering framover.  
 
 

Styret takker de tilsatte for godt arbeid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prioriterte tema i Skognæringa Kyst 

 

Infrastruktur Nettverksbygging Næringsutvikling Klima


