
Skognæringas rammevilkår 

Fagdag for tømmertransport i Trøndelag 

Stjørdal 24. mars 2014 

Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag og InnTre 



 

 

   Skognæringa -  Store muligheter 
 

 

Økt etterspørsel etter trevirke som 

miljø- og klimavennlig produkt 

 Etterspørselen av trevirke i EU vil øke 

med 35% innen 2020 

 Globale analyser peker i samme retning 

 

Det blir stadig mer skog 

 Norge hogger under halvparten                

av den årlig tilveksten 

 Kystfylkene hogger en enda lavere andel 



Estimert verdi av metaller norsk grunn, all fremtid;  

• 1 388 000 000 000 NOK  

37%  
Kilde: NGU 2012  

 

Estimert verdi av statens pensjonsfond utland per 2. kvartal 2013  

• 4 548 000 000 000 NOK  

100%  
Kilder: Finansdepartementet, 22.10.2013.  

 

Estimert verdi av norsk skogsektor i 100 år                                                
– karbonlagring ikke medregnet;  

• 4 600 000 000 000 NOK  

100 %  
Kilde: Bernt Håvard Øyen, Stiftelsen Bryggen 

 

 

        Verdi – norske «sektorbidrag»  



Skognæringa en av de             

største verdiskaperne i Trøndelag 

 
 Virksomhetene i skognæringa 

i Trøndelag omsetter for mer 

enn 6 milliarder kroner årlig 
 

 Skognæringa er en av de 

største næringene i 

Trøndelag 
 

 Skognæringa er av de største 

eksportnæringene 

 

 

 

 

 



Små og mellomstore  

Bioenergianlegg 

Forbruk 65.000 m3 mest lauv 

InnTre  

Forbruk 215.000 m3 

30 bygdesager i NT  

Forbruk 6000 m3 

Kjeldstad  

Forbruk 160.000 m3 

Elkem Thamshavn 

forbruk 60.000m3  

reduksjonsflis pr år 

Norske Skog Skogn  

Forbruk 800.000 m3 

Moelven Van Severen  

Forbruk 185.000 m3 

MM Karton Follacell AS 

Forbruk 300 000  m3 

    

  En unik situasjon Nordafjells 

   - en komplett foredlingsindutri med alle virkeskvaliteter og det etterspørres mer lokalt tømmer! 
 



 



Rapport fra Treindustrien, feb. 2014 



 

  Treforedlingsindustrien i Norge 

Muligheter  

 Fortsatt behov for betydelig mengder 

avispapir 

 Vekst i etterspørsel innen husholdning 

og emballasje og pakkpapir og 

emballasje 

 Biobaserte kjemiske produkter gir 

uante muligheter for nye produkter, 

både nisje og bulk 

 



Papirmassefabrikken på Follafoss er i gang igjen!  
Mandag 3. september  

NRK: «På få år er fem store treforedlingsfabrikker lagt ned i Norge. Men ved 

treforedlingsfabrikken i Follafoss er det ny oppstart i dag, ett år etter nedleggelsen.» 

 

   

  Restart med MM Karton Follacell  



   

  Papirproduksjon på Norske Skog Skogn 

 Forbruk av papir vil reduseres, men selv ved en 

halvering av forbruket vil det være 8 fabrikker på 

størrelse med Skogn i Vest-Europa 

 Med å være blant de 25 % beste (laveste kostnad) 

vil fabrikken ha en framtid 

 

OPTIMISTISK Sven Ombudstvedt forsikrer at papirfabrikken på Skogn vil leve lenge. FOTO: MARTE SKJESOL  

Norske Skog-sjef lettet stemningen  
– Fabrikken på Fiborgtangen kommer til å bestå lenge etter at jeg har gått av med pensjon.  



 

 Skogvolumet har økt med 60 % 

siden 1960  

 Tilveksten har økt med 60 % 

siden 1960  

 Bare 36 % av tilveksten hogges 
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Volumutvikling stående skog 

Trøndelag har mer skog enn noen gang …. 

Ressurssituasjonen i Trøndelag 

 Avvirkningspotensialet: 1,1 mill. kbm.  

 Hogst  (gj.sn ): 0,71 mill. kbm. 

 Industriens behov: 1,5 mill. kbm. 



 

Aktiviteten         

øker ….. 

Nord-Trøndelag 

Sør-Trøndelag 



 

 

 
  

 Lønnsomhet i alle      

ledd i verdikjeden 

 

  Mer lokalt tømmer          

til  skogindustrien  

(Stor underdekning i Midt-Norge) 

 

 

 

 

 

   Skal skognæringa lykkes må det 
 

 



1. Økt avvirkning lokalt 

• Målretta skogeierpolitikk  

• Infrastrukturen må bedres 
 

2. Økt verdiskaping i treindustrien 

med norsk råstoff 

 

3. Oppbygging av framtidige 

skogressurser 

 

 

  Må sikre råstofftilgang både på kort og lang sikt 
 

 



  

Behov for nye skogsbilveger 
 Tiltaket med størst betydning for økt hogst 

 Tilskuddstildelingen en begrensning 

 «INON-restene» må bort 

 

Flaskehalser på offentlig vegnett 
 Fylkesveiplaner, oppskriving av SVV lister for 

kommunale og fylkeskommunale veier 

 

Videre satsing på                       

kaiutbygging og sjøtransport  

 

     Infrastrukturen må bedres for å redusere transportkostnadene 





 

 

    Transportkostnadene betydning 
 

 



 

 ALLSKOG 

 NORSKOG 

 SB Skog 

 Statskog 

 Skogselskapene i Trøndelag 

 Jenter i Skogbruket 

 Norske Skog Skogn 

 Södra Cell Folla 

 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 
 

 

 

 Skognæringa samarbeider for økt aktivitet og verdiskaping 
 



Vi har skogressurser  

og etterspørsel av trevirke i markedet 

 Hogsten begrenses av andre faktorer enn ressursmangel 

 Rask og stor satsing på nybygging av skogsveier 

 Skogindustrien i Trøndelag må sikres mer effektiv råvareflyt 

 Samferdselstiltak som fremmer norsk verdiskaping må prioriteres 
 

 

Ei næring med 100-års perspektiv                                                                          

må ha betydelig politisk oppmerksomhet og forutsigbarhet 

 
 
 

 
 

            Oppsummert 



Fagdag om tømmertransport i Trøndelag 24. mars  
 

Program 

Kl. 10.00 Skognæringas rammevilkår.  

Gisle Tronstad, leder i Skognæringa i Trøndelag 
  

Kl. 10.30 Hvordan jobber fylkeskommunen for å legge til rette for næringslivet?  

- Hvilke muligheter har fylkeskommunen for å innfri skognæringas ønsker om utbedring 

av flaskehalser? 

Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag 
  

Kl. 11.00 

  

Hva er tømmertransport?  

Frode Moen, Transportselskapet Nord AS og Anna CB Moe, ALLSKOG 
  

Kl. 11.45 Lunsj 

  

Kl. 12.30 Bruk og vedlikehold av veglister.   

- Kartlegging av utfordringer i ditt fylke eller din kommune  

Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund 
  

Kl. 13.15 Diskusjon og kaffe 
  

Kl. 13.45 

  
Hvilke veger kan skrives opp administrativt?  

- Hvilke veger krever fysiske tiltak?  

- Hvilke vurderinger må Statens vegvesen gjøre? 

Arne Iversen og Tone Wiig, Statens vegvesen 
  

Kl. 14.15 Videre oppfølging  

Frode Moen, Transportselskapet Nord AS og Kjersti Kinderås, Skognæringa i Trøndelag 
  


