
  

                         

 

Forskning og utvikling i kystskogbruket 

Hva skal være fokus for                                           

forskning og utvikling i kystskogregionen? 
 

Stjørdal 24. oktober 2013 

  

  

  

  

  



 



 

 

 

 

   Kystskogbruket -  Store muligheter 
 

 

10 kystfylkene                        

fra Vest -Agder til Finnmark 

 42 % av Norges produktive skogareal 

     hvorav 42 % hogstmoden skog 

 18 % av nasjonal avvirkning 

 nærmere 65 000 private skogeiere 

 treindustri i kystfylkene utgjør halvparten 

av all verdiskaping i norsk treindustri 

 70 % av verdiskapinga i kystfylkene 

skjer i treindustrien 
 

30 - 75 - 100 
 



1. Utvikle næringsklyngen 2. Skogeierpolitikk 

4. Utvikle 

rammebetingelsene 
5. FoU - kompetanse 

Synliggjøring og profilering 

3.Markedsutvikling og 

nyskaping 

6. Skognæringa som 

miljønæring 

Kartlegging 

og analyse 

   Strategier - satsingsområder 
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Skognæringa Kyst 

Fylkesvise Skognæringsforum 
 

Vest- Agder skog- og trenæringsforum 
Rogaland Skognæringsforum 

Skognæringsforum Hordaland  
Sogn og Fjordane Skognæringsforum 
Møre og Romsdal Skognæringsforum 

Skognæringa i Trøndelag 
Skognæringsforum Nordland 

Skognæringa i Troms  
Finnmark Treforum 

Fylkeskommunene           

i kystfylkene 

 

Fylkesmennene                 

i kystfylkene 
 

   Kystskogbruket - en bred mobilisering 

 



Skog22 
En helhetlig strategi for                      

verdikjeden knyttet til skogbruket 

 

«.. Den skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og 

kunnskapsformidling i tillegg til andre virkemidler og 

tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. ..» 

 

Oppstart i høst – foreløpige tilrådninger ved årsskiftet - 

ferdigstilling i løpet av 2014 



 

    Forskning og utvikling i kystskogbruket 
 

Kystskogbruket skal: 

Delta i forskningsdebatten 

 Påvirke forskningspolitikk 

 Påvirke programutvikling og konkrete utlysninger 

 Bidra til og iverksette konkrete prosjekt 

 Ta kunnskapen i bruk 

 



 

    Hele verdikjeden – alt henger sammen 
 

 

 

Hva skal være fokus for forskning og utvikling i kystskogbruket? 
 



  

 Hva skal være fokus for 
forskning og utvikling i kystskogregionen?  
  

Program: 

09.30:  Oppmøte og kaffe 

10.00:  Åpning v/ Skognæringa Kyst  

 «Hvorfor lønner det seg å drive forskning og utviklingsarbeid?» 

v/Hanne Solheim Hansen, Høgskolen i Nord-Trøndelag  

  

 ”Hva er forskning og utvikling sett fra et skogperspektiv?” 

v/ Bjørn Håvard Evjen, Skog og Landskap 

 ”Viktigheten av at næringa tar en aktiv rolle i forskningsarbeidet” 

v/ Øyvind M. Jakobsen, Grønn forskning i Midt-Norge  

 Strategisk og faglig arbeid med utforming av Kystskogbrukets  

framtidige FoU-arbeid – innledning til gruppearbeid 

12.00: LUNSJ 

13.00: Strategisk og faglig arbeid fortsetter 

20 minutters pause underveis 

 «Vegen videre», v/ Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst  

 Oppsummering og avslutning v/ Alf Daniel Moen,  

leder for Fylkeskommunenes styringsgruppe i Kystskogbruket 

16.00: Vel heim! 

Seminaret planlagt av:  

Gro Follo, Bygdeforskning 

Arne Steffenrem, Skog og Landskap 

Bjørn Håvard Evjen, Skog og Landskap 

Gisle Westrum, Fylkesmannen i NT 

Øyvind Mejdell Jakobsen, Grønn Forskning 

Torgunn Sollid, Kystskogbruket/ Skogkurs 

Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst  


