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• Enighet om etablering av skognæringsforum 

– 17 deltakere 

• Interimstyre valgt: 

– Jostein Saus, Statskog  

– Halvar Gaustad, Allskog  

– Øyvind Engan, Elkem Salten 

– Viggo Rasmussen, Moelven Van Severen 

– Andreas Sletten, Fylkesmannen, sekr. 

• Styret har hatt 2 møter 
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• Verneprosesser  

• Analyser 
– ”Kor står skogen hen og hva er problemet”  

– Rammebetingelser – er virkemidlene 

målrettet for forhold i Nordland?  

• Kompetanse og rekruttering  
– Velg Skog  

• FoU  

• Utvikling av næringsklyngen  
– Kommunikasjon – prosjekt oppstart  

Verdiskaping - Marked og nyskapning  
Verdiskapningskonferanse  

Økt bruk av tre  

Bygdesagene  

• Skogeierundersøkelser 
‾ Hvem er skogeieren?  

‾ Forskningsprosjektet ”ti til en”.  

• Infrastruktur 
‾ Oppfølging av kaiutredningen  

‾ Flaskehalsanalyse 

• Klima 
‾ Plante skog ”mens vi venter” (klimaskog)  

• Skatt  

• Bedre rammebetingelser 

 

 

 

 

Aktuelle tema for skognæringsforumet 
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Noen viktige premisser for forumet 
• Det er næringa selv som skal eie og drive et slikt forum, ikke det offentlige  

• Ikke noe ”koseforum”. Deltakerne forventer å få noe ut av arbeidet  

• Viktig å identifisere snubletrådene mellom konkurrenter. Ha fokus på å finne fellesarenaer som alle kan 

enes om.  

• Sett dagsorden, delta i samfunnsdebatten  

 



• Det var til sammen 23 deltakere på konferansen  

• Av disse representerte 17 deltakere til sammen 10 forskjellige 

bedrifter/næringsaktører og Skognæringa kyst. 

• Programmet la opp til en presentasjon fra flere aktører i næringa, med fokus 

på muligheter og utfordringer sett fra den enkeltes ståsted. For nærmere 

info om programmet, se www.kystskogbruket.no 

 

 

 

 

•   

 

  Etableringskonferanse 9.-10. januar 2013 

http://www.kystskogbruket.no/


• Åpning ved Fylkesråd for Næring, Arve 

Knudsen. 

• Muligheter for skognæringa i Nordland 

• Stort potensial for verdiskapning 

• Samarbeid i næringa viktig! 

• «Ønsker å være døråpner og tilrettelegger 

for næringa» 

 

  Programmet for Etableringskonferansen 



• Næringsaktørene selv presenterte sine syn på muligheter og 

utfordringer fremover.  

• Innlegg fra Allskog, Statskog, Moelven van Severen, Elkem Salten 

og Mosjøen Hamn KF. 

• Om skogeieren og tømmer til industrien, v/ forsker Gro Follo 

• Kystskogbruket «Ide og tanke» v / Alf Daniel Moen 

• Skognæringa kyst – overbygning av de fylkesvise skognettverkene 

v/ Kjersti Kinderås 

• For nærmere om det enkelte foredrag, se LINK 

www.kystskogbruk.no 

 

• Konklusjoner fra konferansen, se neste sider. 

  Programmet for Etableringskonferansen 

http://www.kystskogbruk.no/


•   

Prioritering av utfordringer/ tema 
 

Prioriterte tema   Andre hovedtema  

- ikke ble prioritert nå 

Infrastruktur 

• Oppfølging av kaiutredningen  

• Flaskehalsanalyse 

• Rammebetingelser 

• Hovedplan for skogsveger 

 13 Eiendomsstrukturen/skogeieren 

Klima 

• Plante skog ”mens vi venter” (klimaskog) 

Veiledningsapparatet i kommunene 

Bedre rammebetingelser 

Skatt 

Verneprosesser   

FoU 

Analyser 

• ”Kor står skogen hen og hva er problemet” 

• Rammebetingelser – er virkemidlene målrettet for 

forhold i Nordland?  

• Skogeierundersøkelser 

• Hvem er skogeieren?  

• Forskningsprosjektet ”ti til en” 

  

  
  

Verdiskaping - Marked og nyskapning  

• Verdiskapningskonferanse  

• Økt bruk av tre  

• Bygdesagene  

• Signalområder (prosjekt på 4-5 områder i fylket) 

• Rammebetingelser 

 12 

Kompetanse og rekruttering  

• Velg Skog  

• Skoleverket 

 10 

Utvikling av næringsklynger  

• Kommunikasjon – prosjekt oppstart 

• Kommunikasjonsstrategi 

 6 



 

•   

Skognæringsforum Nordland 

Medlemmer i forumet 
• Aktuelle medlemmer i Skognæringsforumet er alle aktører innenfor verdikjeden som videreforedler eller forbruker skogen 

som råstoff, eller som på annen måte har skog(råstoff) som næringsvei.  

• «Alle som føler at de er en del av forumet og kan bidra med noe» 

• Forumet er et næringsforum. Følgelig kan ikke offentlige etater som kommuner, fylkesmannen, politikere, regionråd ol ha 

medlemskap.  

• Forumet vil allikevel gjerne invitere og inkludere disse i sine møter og dialoger der dette faller seg naturlig. Alle disse gis 

status «observatør» og gis talerett, men ikke stemmerett.  

• Skognæringsforumet er avhengig av god kontakt med politikere og de offentlige etater. De er viktige bidragsytere i forhold 

til forumets arbeid med rammevilkår for næringa. 

 Arbeidsform: 
• Skognæringsforumet bør samles minst 2 ganger pr år. Mål om å ha neste samling før sommeren. 

• Det er styret som må jobbe med å organisere oppfølging og markedsføre forumet i mellom disse samlingene.  

• Konferansen foreslår også å eventuelt etablere faggrupper som inkluderer andre medlemmer ved behov. 

• Det ble valgt et styre som ble utvidet med to nye medlemmer 

• Styret konstituerer seg selv. Styret ble valgt for 2 år, men to medlemmer må trekkes ut og stille til 1.år. 

Styrets medlemmer er som følger: 
• Halvar Gaustad, Allskog 

• Øyvind Engan, Elkem Salten 

• Viggo Rasmussen, Moelven Van Severen 

• Jostein Saus, Statskog SF  

• Ansten Johansen, Polarsirkelen Skog og Bio 

• Kurt Jessen Johansson, Mosjøen Havn KF                                    

• Sekretær, Andreas Sletten – Fylkesmannen i Nordland 

 


