
 
 

Forskning og utvikling i kystskogregionen 

FoU-seminar 24. oktober, Stjørdal 
 

Bakgrunnsinformasjon om FoU-arbeidet i Kystskogbruket  
Kystskogbruket ønsker å legge til rette for målrettet FoU-arbeid for å bidra til økt aktivitet og 

verdiskaping i kystskogregionen.  Bærekraftig og effektiv utnyttelse av skogressursene avhenger av 

god bruk av forskning og utvikling (FoU). Det omfatter blant annet aktiv brukermedvirkning, å 

definere forskningsbehov, initiere forskningsprosjekter og ta i bruk kunnskap fra forskning. 

Kystskogbruket ønsker å delta i forskningsdebatten og påvirke forskningspolitikk, programutvikling og 

utlysninger, bidra til økt brukermedvirkning, utarbeidelse og etablering av etterspurte FoU-prosjekter 

og at kunnskapen tas i bruk. Fokuset for FoU-arbeidet er hele skognæringas verdikjede. Det er derfor 

viktig å synliggjøre sammenhengene i de lange verdikjedene og å få fram dette i forskningsdebatten. 

Kystskogbruket ønsker å bli bedre bestillere og brukere av FoU. Kystskognæringa, 

virkemiddelapparatet og forskningsmiljøene må ha kontinuerlig kontakt og dialog for å klare dette. 

Hva skal være fokus for forskning og utvikling i Kystskogbruket framover? 

Målet for seminaret 24. oktober er å diskutere prioriteringer for framtidig FoU-arbeid og anbefale 

hovedtema som kystskogbruket skal fokusere på innenfor FoU.  Denne dagen skal vi gjennomføre et 

faglig arbeid for å identifisere og prioritere aktuelle tema for forskning og utviklingsarbeid i 

kystskogregionen. Forberedelser fra den enkelte i forkant av møtet vil øke muligheten for å komme 

så langt som mulig denne dagen.  

Fokus denne dagen er på overordna nivå: Hvilke hovedtema bør prioriteres for framtidig FoU-arbeid 

innenfor kystskogbruket? Konkrete prosjektforslag er også naturligvis velkomne. Disse kan brukes for 

å kvalitetssikre at hovedtemaene inkluderer ønsket framtidig aktivitet, og eventuelle prosjektideer vil 

bli tatt i mot for å kunne danne utgangspunkt for framtidig arbeid. Vi skal tenke helhetlig, og ikke 

begrense arbeidet til FoU- tema som bare gjelder kystskogregionen. Det er imidlertid særlig viktig at 

problemstillinger som er spesielle for Kystskogbruket fanges opp. Sortering av hva som er nasjonale 

problemstillinger og hva som er spesielle tema for kystskogregionen vil bli gjort av ei arbeidsgruppe i 

etterkant. Dette etterarbeidet vil også danne grunnlaget for et strategidokument for framtidig FoU-

arbeid i Kystskogbruket. 

Det vil bli tatt utgangspunkt i tidligere arbeid med forskning og utvikling i Kystskogbruket (se under). 

Møtedeltakerne oppfordres til å tenke gjennom om det er aktuelle hovedtema som mangler, om 

hovedtemaene er for åpne eller for snevre, og hvordan temaene eventuelt bør prioriteres. Innspill på 

dette området kan også sendes inn på e-post til ts@skogkurs.no  i forkant av møtet. 

Gjennom arbeidsprosessen på seminaret vil vi denne dagen legge grunnlag for å videreutvikle 

strategiske og faglige utgangspunkt for fremtidig FoU-satsinger for kystskogbruket: Identifisere, 

videreutvikle og prioritere faglige satsingsområder for framtidig forskning og utviklingsarbeid. 

Arbeidet vil danne et viktig grunnlag for framtidig faglig og strategisk FoU-arbeid i Kystskogbruket.  
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Tidligere arbeid med å kartlegge behovet for forskning og utvikling i kystskogbruket 
 

2009: Søkekonferanse gjennomført på Stiklestad i regi av Kystskogbruket.  Representanter fra hele 

kystskogbruket deltok. Møtet resulterte i en liste med fem hovedtema, med skisse til videre 

oppfølging; hvem, hva og når.  

Følgende hovedtema ble prioritert: 

1. Produktutvikling  

2. Driftssystemer og driftsteknikk  

3. Klima og skog, miljø: Klimaskog  

4. Kollektiv økonomi, nettverk og skognæringas omdømme  

5. Skogeiernes rolle og ansvar – rekruttering 

FoU-arbeidet i Kystskogbruket har vært fulgt opp av Fylkesmennenes styringsgruppe. Gisle Westrum 

har gjennom Grønn forskning i Midt-Norge tatt et spesielt ansvar for oppfølging av konkrete ideer 

etter søkekonferansen i 2009. Flere av ideene diskutert under søkekonferansen har resultert i nye 

prosjekt. 

2010: Intensjonsavtale inngått mellom Kystskogbruket og Skog og Landskap. 

2011/2012: Gjennomgang av de fem aktuelle temaene på møte med skognæringsnettverkene i 

Trøndelag og Møre og Romsdal for utdyping av behov og videre oppfølging av arbeidet. En 

arbeidsgruppe knyttet til Grønn forskning i Midt-Norge jobbet videre med oppfølging og 

konkretisering av ideene for prosjekter i Trøndelag og Møre & Romsdal. Konkrete diskusjoner med 

forskere om nye prosjekt på prosjektverksted for landbruk i regi av Grønn Forskning i Midt-Norge i 

april 2012. 

2013: Intensjonsavtale om samarbeid mellom Grønn Forskning og Kystskogbruket. 

Kort om de utvalgte hovedtemaene 
Temaene beskrevet under er framkommet gjennom FoU-arbeidet som er gjort siden 2009. Gjennom 

dette arbeidet er det kjørt prosesser for å få opp aktuelle temaer og fagområder hvor det er behov 

for forsknings- og utviklingsarbeid. Prosessene er oppsummert blant annet gjennom opplisting av 

konkrete forslag til tema og prosjekter. Denne oppsummeringen danner utgangspunkt for arbeidet vi 

skal gjøre på seminaret den 24. oktober. 

Gjennom gruppearbeid skal vi videreutvikle og kvalitetssikre hovedtemaene: 

- Eventuelt innføre nye, slå sammen og/eller stryke enkelte av de allerede foreslåtte 

hovedtemaene, og om mulig prioritere de. 

- Konkrete prosjektforslag som møtedeltakerne er opptatt av, noteres under det mest 

passende hovedtemaet. Finnes det ikke et hovedtema som passer, kan 

hovedtemaoverskriftene endres.  Slik vil nye konkrete innspill fungere som sjekkpunkt for om 

vi har greid å favne alle tema. 

 



 
 

 PRODUKTUTVIKLING:  

Prosess som bidrar til at nye skog- og treprodukter og -tjenester utvikles. Innebærer:  

1.: ideskaping, produktdesign og detaljkonstruksjoner, 2.: markedsundersøkelser og markedsanalyse. 

Noen er nye for markedet, noen er nye for produsenten og noen er helt nye og skaper nye markeder. 

Aktuelle tema:  

Marked 

 Markedsundersøkelser og markedsanalyse. 

 Dokumentasjon av byggekostnader 

 Dokumentasjon av CO2- lagring i bygg 

 Utnyttelse av skogreisningsskogen på Vestlandet – virkeskvaliteter 

 Virkeskvalitet og bruksområder 

Kompetanse 

 Sammenhengende kunnskap i verdikjeden 

 Substitusjonsutvikling, eks trefiber i stedet for andre materialer 

 Logistikk; riktig tre, i riktig kvalitet til riktig sted og tid 

 Kompetansemegler trebruk 

Samarbeid/klynge/arena 

 Seminar/studietur 

 Cross – over kompetanseflytting; mikse fagfelt/næringer, for eksempel. utvikling av nye 
isolasjonsmaterialer i trefiber, eks kjøleromspaneler i tre 

Industriutvikling 

 Limtre, massivtre 

 Trebruer som hyllevare 

 Databasert laftemodulering 

 Grensesnitt og overganger – innliming av bolter i tre 

 

  



 
 

 
DRIFTSSYSTEMER OG DRIFTSTEKNIKK:  
Med driftsteknikk mener vi de økonomiske, tekniske og menneskelige betingelsene som skal til for å 
oppnå et mest mulig effektivt og miljøvennlig skogbruk. 
 

Aktuelle tema: 
  

Omdømme: 
 Skogeiernes villighet itl hogst i barmarksesongen 
 Rekruttering til maskinføreryrket 
 Etablering av nye skogsentreprenører – risikovillig kapital 
 
Infrastruktur: 
 Skogsvegbygging – hindrer utbyggingstakten? 

 Tilgjengeliggjøring av skogarealene – flaskehalser, skogsdrifter 
 Områdeplanlegging – ny driftsteknikk  
 
Avvirkningskostnader, økonomisk marginale hogstobjekt: 
 Pully – løpekatt som drar seg selv frem etter kabelen 
 Førstegangstynning til energiformål 
 
Terrengskader og miljøpåvirkning: 
 Geotekstiler som flytematter 
 Beltegående maskiner med lavt marktrykk 
 Letter skogsmaskiner 
 

 

 

  



 
 

 
KOLLEKTIV ØKONOMI, NETTVERK OG SKOGNÆRINGAS OMDØMME:  

Verdikjeden fra treet i skogen til ferdig produkt i markedet. Samla avkastning avhenger av hvor gode 
vi er i hvert enkelt ledd i verdikjeden. Hvor gode vi er til å profilere ei næring basert på fornybare 
råvarer avgjør vårt omdømme. For å lykkes i økt verdiskaping og omdømmebygging må vi utvikle 
næringas nettverk og koble aktører på tvers av verdikjedene.  
 

Aktuelle tema: 

Økonomiske analyser: 
 Samfunnsøkonomisk analyse 
 Klyngeanalyse 

 

Økonomiske virkemiddel: 
 Investorfinansiering av skogproduksjon 
 Forbedring av skogfondsordninga 
 Samhandling av ulike virkemidler 
 Utvikling av nye kontraktsystemer for kjøp/salg av tømmer 

 

Gjensidig kunnskapsutvikling: 
 Formidling av FoU – resultater 
 Cross – over kompetanseutveksling 

 
Eiendomsstruktur: 
 Lovregulering – prisutvikling, driveplikt, skatt 
 Utredning av juss ved omfattende samarbeid i skogbruket  
 Utredninger i jord-, odel, og konsesjonsloven.  

 

 

 
SKOGEIERNES ROLLE OG ANSVAR – REKRUTTERING:  
Hva er viktig fokus for rekruttering og for å aktivisere og bevisstgjøre skogeier, i ei tid hvor offentlig og 
privat veiledningstjeneste er bygd ned, og skogen har stadig mindre økonomisk betydning for den enkelte 
skogeier?  
 

Aktuelle tema: 

Utviklingstrekk i «skogeiermassen».  
 Hva er, og hva vil bli, utviklingstrekkene i skogeiermassen framover? 
 Hva vil skogeier etterspørre i framtida? 

 

Beslutningsstøtte: 
 Hva er den optimale organisering av dagens veiledningsapparat? 

 Alternativ beslutningsstøtte 

 Skogeiertilpassa skogbruksplanlegging 
 

Skogeierne og skogeierorganisasjonene 
 Utvikling av skogeierorganisasjonene – hvordan bli interessant for alle skogeierne? 

Økt omsetning av skogeiendommer:  
 Hva skal til av praktisk-juridisk hjelp for at skogeiere selger skogen?» 

 



 
 

 

  KLIMA OG SKOG, MILJØ: KLIMASKOG 

er plantasjepregede skoger med intensiv skogproduksjon med hovedformål å binde mest mulig karbon. 

75 000 daa produktiv skog kan på Vestlandet binde 100 – 200 000 tonn CO2 (–ekvivalenter) Bruk av trær 

og skog som karbonlager er en velkjent og sikker metode, og langt billigere enn månelandingsprosjekter. 

Aktuelle tema: 

«Case-study» 

 Klimaskogprosjekt i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal; skogeierorganisering, beregne CO2 – opptak og 
kvoter, utredning av nødvendige tillatelser osv 

Miljøtilpassing og optimalisering 

 Produksjonsmodeller 

 Skogplanteforedling, proveniens- og treslagsvalg 
 Bruk av fremmede treslag  
 Sitkagran - virkeskvalitet og bruksområder 
 Foryngelse: planteantall, analyse for kvalitetsproduksjon, plantetidspunkt, plantetype, markberedning 
 Klimaendringer og betydning for skogproduksjon 

Kartlegging 

 Definere arealer for plantesjeskog 
 Overbeiting av hjort og elg 
 Risikovurderinger: ras, erosjon, vind 

Miljø og klima 

 Spredning av eksotiske treslag 
 Sjeldne og trua arter  
 CO2 – opptak, genetikk, treslag  
 Klimamodeller og klimadata nedskalert og evaluert 


