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Innovasjon i 
klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG



Muligheter og utfordringer som en bedrift ikke kan 
løse alene krever en samhandlingskultur

✓ 3-årig klyngeutviklingsprosjekt 

✓ Tidsavgrenset og målrettet arbeid for å forsterke 
og akselerere utviklingen av klyngen

Prosjektet Arena Skognæringa i Trøndelag
En fremtidsrettet klynge preget av markedsorientering og innovasjon

Skognæringa i Trøndelag – verdikjedesamarbeid siden 2005

✓ En erkjennelse av gjensidig avhengighet

✓ Enighet om at en oppnår mer sammen



Hva er et Arena prosjekt?

✓ Årlig utvelgelse av regionale næringsklynger

✓ Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte 
til langsiktig utvikling

Stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, 
forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører

Regionale grupperinger som ser muligheter for en felles innsats 
for utvikle både miljøet og den enkelte bedrift



Skognæringa i Trøndelags utviklingsplan



Øke bruken av tre gjennom videreutvikling 
av eksisterende og nye produktområder og i andre typer materialer

Prioriterte utviklingsområder

1. Trefiber i nye produktområder og verdikjeder gjennom 
• utvikling av trefiberbasert fiske- og dyrefôr, 
• trefiberkompositter
• nye kvaliteter av høyutbyttes markedsmasse for 

emballasje- og hygiene/absorpsjonsprodukter

2. Standardiserte produkter og løsninger 
for byggebransjen

3. Stabil råstoff-forsyning på kort og lang sikt

4. Mer effektive logistikksystem

5. Styrke klyngens utvikling





Prioritert i oppstarten

✓ Utvikling og igangsetting av prosjekter

✓ Etablering av delprosjektgruppene

✓ Informasjon om Arena Skog og klyngen

✓ Utvikling av kommunikasjonsstrategi

✓ Prosjektteam, rutiner o.l.

✓ Økonomi
• Arena Skog finansierer prosjektledelse, møteplasser

• Ikke prosjektene



Status for prosjektaktiviteten



Effektive veger og transportsystemer gir mer kortreist tømmer

INFRASTRUKTUR

✓ Effektiv virkeslogistikk, TØMT og NORFOR

✓ Flaskehalsanalyse

✓ Implementering i verdikjeden

✓Mer skogsvegbygging

✓Returkjøring 

✓ TØMT 2



TRE FORMER FREMTIDEN

www.arenaskog.no

http://www.arenaskog.no/


En samlet næring med felles visjoner og prosjekter
✓ 3-årig klyngeutviklingsprosjekt

✓ Vektlagt å iverksette konkrete aktiviteter som prosjekter, kunnskapssamarbeid 
og møteplasser, klynge-klyngesamarbeid i oppstarten

✓ Vil øke anvendelsen av tre og fiber innen eksisterende og nye markedsområder 
Gjøre andre næringer grønnere

✓ Bidra til å gjøre det fornybare mer lønnsomt

✓ Framtidsrettet klynge preget av markedsorientering og innovasjon

✓ Tett samarbeid med resten av Kystskogbruket

ARENA SKOG leder an i utviklingen av bioøkonomien



Organisering



Vår ambisjon med dette

• Det er et betydelig potensiale for økt anvendelse av tre og 
trefiber innen eksisterende og ikke minst nye markedsområder

• Dette bidrar ikke bare til større markedsområder for 
skogindustrien, men også til at andre industrier blir mer 
bærekraftige, i tråd med bioøkonomiens premisser 


