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Skognæringsforum Nordland 
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Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 994 98 088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no  

Til 

de politiske partiene i Nordland       30. juni 2017 
 
God deltakelse og stort engasjement fra politisk hold på valgkampmøtet i Hattfjelldal før kommune- og 

fylkestingsvalget for to år siden tyder på at skognæringspolitikk har økende fokus også i Nordland.  

Det er bra! VI ER I DET GRØNNE SKIFTET. Det gir muligheter for landets skogreisingsfylke nr. 1; Nordland. 

Skognæringspolitikken bør være på dagsorden også før Stortingsvalget.  

 

Skognæringsforum Nordland inviterer til 

VALGKAMPMØTE OM SKOGNÆRINGSPOLITIKK, 
 

torsdag 24. august kl. 11.00 til kl. 15.30 på Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal. 
  

 

Program:   (kaffe og vafler fra kl. 10.30) 

 
Kl. 11.00  

 
Velkommen til valgkampmøte om skognæringspolitikk  
v/ Kurt Jessen Johansson, leder for Skognæringsforum Nordland (SfN). 
 

Verdiskapingspotensialet i skog -og trenæringa i Nordland v/ Kurt Jessen Johansson 
 

Omleggingen til bioøkonomi – utfordring eller mulighet? v/ Knut Johan Dreier, direktør Moelven Van 
Severen Namsos, leder for Arena SKOG, og styremedlem i SfN 
 

Kl. 12.00 Lunsj  
 
Kl. 12.30 

 
Hvordan utløse verdiskapingspotensialet i skog og trenæringa? 
 

- Infrastrukturens betydning for økonomien i alle ledd i verdikjeden, 
v/ Ole Bakke, styremedlem i Skognæringa Kyst, seniorrådgiver infrastruktur i Allskog 

        
- Industriutvikling i Nordland v/ Bjørn Jarmund, direktør ved Arbor Hattfjelldal og styremedlem i SfN 
 

Kl. 13.10 Partiene presenterer kort sin skognæringspolitikk 
 

Debatt og oppklarende samtaler 
 

KL. 15.15 
 
Kl. 15.30 

Oppsummering ved Kurt Jessen Johansson. 
 

OMVISNING PÅ ARBOR     Vel heim, og GODT VALG! 
 

 

 
 

Skognæringa i Nordland– grunnlag for vekst i Norges største skogreisningsfylke 
Elkem Salten og Arbor er trebrukende industri som bidrar med stor verdiskaping i fylket, i tillegg til den småskala 
skogsindustrien med aktørene i hele verdikjeden, fra bygdesager, entreprenører, transportører, treforedlingsindustri og 
bioenergi. For skogeierne i Nordland, og for fylkets skogbruk som helhet, er det også viktig å ha regional mottaker av 
skurtømmer ved sagbruket Moelven van Severen i Namsos.  Nordland er det største skogreisingsfylket i landet. Mye av 
skogen er hogstmoden eller nærmer seg hogstmoden alder. Det gir et særdeles godt grunnlag for økt uttak av fornybart, 
klimariktig råstoff til økt verdiskaping.  

mailto:Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
mailto:torgunn@kystskogbruket.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://balswick.no/?p=3977&ei=pt0mVdG1HYSSsAG8nYPIDg&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNG-HwBzJejFHAOzGxSqGmQc3pMAWg&ust=1428696827867006


 

Skognæringsforum Nordland – et samarbeidsforum  
for aktører i verdikjedene fra skogen i Nordland. 

 
 

Skognæringsforum Nordland 

Leder: Kurt Jessen Johanssom, mob. 958 66 094, E-post: Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no  
Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 994 98 088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no  

Skog- og trenæringa i Nordland - næring med vekstpotensial! 

De voksende skogressursene og «det grønne skiftet» gir Nordland et stort verdisakapingspotensiale og 

muligheter for næringsutvikling. Moderne skogbruk drives etter miljøsertifiserte standarder, og er ei langsiktig 

næring basert på lokale fornybare ressurser og et internasjonalt marked. Dersom verdiskapingspotensialet i 

skog- og trenæringa skal utløses, må politiske insentiver og rammevilkår legge til rette for dette. 

 

Skognæringsforum Nordland er et nettverk for de trebaserte verdikjedene i Nordland, og har siden 2013 jobbet 

for å legge til rette for gode rammebetingelser for næringa. I forumet deltar bedrifter og skogorganisasjoner. 

Satsingsområder er infrastruktur, verdiskaping, kompetanse og rekruttering. Forumet er en del av Skognæringa 

Kyst SA, det vil si næringas del av trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, et samarbeid mellom skog- og 

trenæringa, fylkesmennene og fylkeskommunene i de ti kystfylkene fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. 

 

Stortinget vedtok i januar Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. Kystskogbruket er svært godt fornøyd med 

næringskomiteens behandling av meldingen. Skognæringas høringssvar er vektlagt, det inspirerer til å bygge 

tettere samarbeid mellom industri, regional politikk og forvaltning for å løfte verdiskapingen i kystfylkene til det 

potensiale skogressursene våre gir grunnlag for. Komiteen sitt flertallsforslag om å utarbeide en strategi for 

helhetlig og styrket satsing på forskning, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen faller rett inn i det 

arbeidsmålet vi har satt oss i år for styrket satsing på FoU. Kystskogbruket ser gjerne at dette skjer i et samspill 

mellom grønn og blå næring.  Maritime og marine næringer har hatt stor vekst takket være sitt målrettede FoU-

arbeid. Melding om kystskogbruket 2015 ble vedtatt på Fylkestinget i 2015. Meldinga legger SKOG22 og FNs 

klimapanel til grunn, slik også Skogmeldinga gjør. 

 

Skognæringspolitikken er viktig for skognæringa, både nasjonalt og på fylkes- og kommunenivå. 

Skognæringsforum Nordland opplever en økende bevissthet om skogbrukets betydning for både klima og 

verdiskapning, og at fylkets politikere i større grad ønsker å ta et aktivt grep om politikken og næringas 

utfordringer. Slik Kystskogmeldinga beskriver, er ei næring som investerer i et 100-årsperspektiv helt avhengig av 

samfunnets aktive deltakelse, og et godt trepartssamarbeid mellom næringa, politisk nivå og forvaltning.  

 

For å nå måla i Skogmeldinga og våre internasjonale klimaforpliktelser er det avgjørende å sikre og videreutvikle 

eksisterende industri, og å bedre rammevilkårene for alle ledd i verdikjeden som industrien er avhengig av. 

Skognæringsforum Nordland inviterer derfor til valgkampdebatt om skognæringspolitikk og rammevilkår for 

skogbruket i Nordland. 

 

Vi trenger en tilbakemelding på hvem som stiller fra partiene i panelet. Av hensyn til servering, 

trenger vi en oversikt over antall deltakere. Det sendes til: detskjer@kystskgobruket.no innen 20. august. 
Andre henvendelser kan rettes til Torgunn Sollid, e-post: torgunn@kystskogbruket.no, mob: 994 98 088 

 
Med vennlig hilsen 

Skognæringsforum Nordland 
 

Kurt Jessen Johansson 
leder 

Torgunn Sollid 
sekretær 

 

Skognæringsforum Nordland er et samarbeidsforum med 
aktører fra hele verdikjeden. 

✓ Arbor 
✓ Elkem Salten 
✓ ALLSKOG 
✓ Statskog 
✓ Mosjøen Havn 

 

✓ Mo i Rana Havn 
✓ Moelven Van Severen 
✓ Skogsentreprenører og transportører 
✓ Trebearbeidende bedrifter 

 
Observatør og fylkesvise fagsekretariat 

✓ Fylkesmannen og Fylkeskommune 
 

 

mailto:Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
mailto:torgunn@kystskogbruket.no
mailto:detskjer@kystskgobruket.no
mailto:torgunn@kystskogbruket.no

