
Klyngeutvikling 

– som bidrag til styrka konkurransekraft,    

økt aktivitet og verdiskaping

Skognæringskonferanse

Namsos 14. april 2015

Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag og InnTre



 Store muligheter for skog- og trenæringa 

med økt bruk av tre som råstoff og som 

bidrag for å redusere klimautfordringene

 Aktiviteten i de trønderske skogene øker

 Forumet Skognæringa i Trøndelag           

– 10 år med verdikjedesamarbeid

 Klyngeutvikling – med økt innovasjon  

og verdiskaping

Skognæringa i Trøndelag – i posisjon for vekst



En verdiskapene og bærekraftig bruk av tre

Økt etterspørsel etter trevirke som 

miljø- og klimavennlig produkt

 Etterspørselen av trevirke i EU vil øke 

med 35% innen 2020

 Globale trender peker i samme retning

 FNs klimapanel peker på økt skogplanting 

og at fornybart trevirke som erstatning for 

fossile ressurser som klimatiltak

Det blir stadig mer skog

 Norge hogger under halvparten                

av den årlig tilveksten

 Kystfylkene hogger en enda lavere andel



Moelven Van Severen 

Forbruk 185.000 m3MM Karton Follacell 

Forbruk 325 000  m3 , 

hvorav 185 000 m3 flis

Norske Skog Skogn 

Forbruk 800.000 m3, 

hvorav 150 000 m3 flis

Elkem Thamshavn

Forbruk 60 000 m3

reduksjonsflis

Bioenergianlegg

InnTre, Steinkjer, Verdal 

Forbruk 215 000 m3

Kjeldstad,     

Selbu, Støren 

Forbruk 160.000 m3

Bygdesager 

Treberbeidende

industri

Petterson Packaging 

Ranheim

Forbruk 120 000 tonn 

returpapir

Skognæringa en av de største verdiskaperne i Trøndelag

 Virksomhetene i skognæringa i 

Trøndelag produserer for over             

7,5 milliarder kroner årlig

 Skognæringa er av de                       

største eksportnæringene

Skogbruk
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Trøndelag har mer  skog 

enn noen gang….

Hogsten øker igjen ….

Men ikke tilsvarende økning 

i planteaktiviteten ….

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1960 1970 2000 2010

m
il

l 
k
u

b
ik

k
m

e
te

r

Volumutvikling stående skog
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Snur på flisa 

Gisle Tronstad og Inntre bygger fjernvarme-anlegg til 

35 millioner. Det sikrer energitilgangen for Nortura og 

Steinkjer kornsilo. 



Ei næring med 100-års perspektiv må ha                               

betydelig politisk oppmerksomhet og forutsigbarhet

 Økt hogst lokalt

 Infrastrukturen må bedres for å 

redusere transportkostnadene

 Skogeierretta tiltak

 Oppbygging av framtidige 

skogressurser

 Økt verdiskaping i 

skogindustrien med norsk 

råstoff



 ALLSKOG

 NORSKOG

 SB Skog

 Statskog

 Skogselskapene i Trøndelag

 Jenter i Skogbruket

 Norske Skog Skogn

 MM Karton FollaCell

 Kjeldstad Trelast

 Inn Tre

 Moelven Van Severen

 Fellesforbundet i Trøndelag

 NHO Trøndelag

 Skogsentreprenører og transportører

 Regionale nettverk

 Andre deltakere etter behov

Observatør og fylkesvise fagsekretariat

 Fylkesmennene og Fylkeskommunene

Skognæringa i Trøndelag 
– et samarbeidsforum                    
med aktører fra hele verdikjeden

 En del av

 Tett samarbeid med                

regionale skognettverk                       

i begge Trøndelagsfylkene

 Lyktes med skogmobilisering 

siden 2004!

 Stort politisk engasjement på 

kommune og regionalt nivå!

Skognæringa i Trøndelag – 10 år med verdikjedesamarbeid



”Trøndelag er den eneste 

regionen i landet som fortsatt 

har en velfungerende og 

komplett skognæringsklynge.” 

Gunnar Olofsson, leder for 

strategigruppen i SKOG22



 Skognæringa omfatter flere verdikjeder fra 

”stubben i skogen” til produksjon og salg av 

byggevarer i tre, tremøbler, papir, 

papirmasse, bioenergi

 I Trøndelag har vi et aktivt primærskogbruk 

 Skogindustrien i Trøndelag foredler råstoff 

fra egen region og områdene rundt

 En unik situasjon i Trøndelag med en

komplett foredlingsindustri med alle 

virkeskvaliteter og det etterspørres mer 

lokalt tømmer!

Trebasert næringsklynge i Trøndelag



 Næringa klar for å løfte samarbeidet 

 Ei framtidsretta næringa fokus på innovasjon, 

kompetanseutvikling og økt verdiskaping

 Satsingsområdene

• Styrke verdikjedenes lønnsomhet og investeringsevne               

gjennom vesentlig effektivisering av logistikkoperasjoner

• Styrke det kortreiste råstoffgrunnlaget til trøndersk 

skogindustri

• Økt innovasjon og verdiskaping i trøndersk skog- og treindustri

• Styrke Skognæringa i Trøndelags profil, attraktivitet og 

innovasjonsevne

Mål om å bli 

en vesentlig bidragsyter i oppfølgingen av  

ambisjonene i SKOG22 og                                                     

Melding om kystskogbruket 2015!

Klyngeutviklingsprogrammet Arena Skognæringa i Trøndelag

Søknad leveres 

24. april



Også i fortsettelsen 

er det i dette fellesskapet kraften ligger!


