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Notat (V1.1) 
 

Innspill fra Kystskogbruket til SKOG22 
Skognæringa Kyst 

Fylkesskognettverkene i fylkene fra Finnmark til Vest-Agder 

 

 Skognæringa Kyst ønsker å være en tydelig aktør og 

medspiller i arbeidet med Skog22 

 Skognæringa Kyst har ambisjoner om at innspillene som 

næringa bidrar med til arbeidet i Skog22 skal synes 



Kort presentasjon av organiseringen i Kystskogbruket 

I Melding om Kystskogbruket er ansvaret for oppfølging av de 
prioriterte fellestiltakene fordelt på henholdsvis skognæringa og 
fylkeskommunene.  

 

Skognæringa Kyst  
Skognæringa Kyst er en nystartet medlemsorganisasjon for alle 
kommersielle skogaktører i kystskogbruket.  Det omfatter alle 
verdikjedene og er samtidig en overbygning over de fylkesvise 
skognæringsforumene som nå er etablert i alle 10 
kystskogbruksfylkene.  Skognæringa Kyst følger opp næringas del 
av kystskogbruksarbeidet gjennom et eget program, 
Oppfølgingsprogram Skognæringa Kyst.  Næringa har nært 
samarbeid med det skogpolitiske oppfølgingsarbeidet som 
fylkeskommunene driver og videre nært samarbeid med 
forvaltningen/ fylkesmennenes oppfølging. 

   

Hvordan vil Kystskogbruket arbeide i årene som kommer? 
I de kommende årene vil Kystskogbruket arbeide med tiltak for å 
øke aktiviteten, verdiskapinga og å utvikle klimapotensialene 
innenfor alle de 5 strategiene.   

o Skognæringa Kyst vil legge særlig vekt på 
infrastrukturutfordringene, verdiskaping og innovasjon, FoU-
tiltak, skogeierpolitikk og å utvikle næringsklyngen.  

o Fylkeskommunene, som ansvarlig for regional utvikling vil 
følge opp på den skogpolitiske arena både som stor aktør i 
sine fylker og slik at nasjonale tiltak tilpasses regionale 
utfordringer og behov.   

o Forvaltningen v/fylkesmannen tar et faglig pådriver- og 
koordineringsansvar og tar et spesielt ansvar overfor 
kommunene og FoU. 
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Organiseringen av Kystskogbruket kan framstilles slik: 

 

Mer informasjon om Kystskogbruket får du 

på våre nettsider 

www.kystskogbruket.no 
 

http://www.kystskogbruket.no/
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1.0 Bakgrunn 
Kystskogbruket har store næringspotensialer i alle verdikjedene, men disse utnyttes ikke på langt 

nær godt nok. Det er flere årsaker til det. 
 

o Utfordringer som manglende infrastruktur, både i skogen og ved sjøtransport  

o Flaskehalser på offentlig veinett 

Manglende infrastruktur både i skogen, på sjøen og flaskehalser på offentlig veinett, fører til manglende 

lokal virkesforsyning til skog- og trebearbeidende industri, økt import, dårlig utnytting av egne ressurser 

og markeder, men også til manglende innovasjon p.g.a. usikker virkestilgang. Tross dette ligger nærmere 

50 % av treindustrien i kystfylkene og de største og mest aktive «trebyene» her. Nesten 50 prosent av 

landets befolkning bor i kystfylkene og markedene i kystfylkene forventes å økes. 

 Den helt spesielle situasjonen med skogreisingsskogen gir store muligheter. Meget store volum blir 

hogstmoden i løpet av de kommende 40-årene. Det krever nasjonal oppmerksomhet for å sikre og 

utnytte disse ressursene, også fordi resten av landet i samme periode har avtakende tilgang til gammel 

skog.  

Som grunnlag for videre satsing fikk Skognæringa Kyst i samarbeid med Innovasjon Norge, DAMWAD til 

å  utarbeidet en verdiskapingsanalyse (Januar 2013). Rapporten viser til at det er godt mulig å realisere 

økt verdiskaping i kystfylkenes skogbaserte næringer og har følgende erkjennelser og anbefalinger:  

1. Kystfylkenes tre skogbaserte næringer er mindre sammenkoblet enn skogbaserte næringer i resten av Norge.            

Så vel skogeiere, treindustri og treforedlingsindustri baserer seg på til dels betydelig import av råstoff, mens 

markedene er både nasjonale og til dels internasjonale.  

2. Den utenlandske konkurransen og materialkonkurransen er hard og kan bare møtes ved at hver enkelt 

virksomhet konsentrerer seg om markedsutvikling, produktutvikling og effektivisering av egen drift.  

3. Fortsatt markedsutvikling bør ikke begrenses til Norge. Spesielt bør skogeierne langs kysten vurdere             

langsiktig eksport av sagtømmer, på lik linje med salg til norske sagbruk.  

4. En mer effektiv norsk bygg- og anleggssektor vil være viktig for etterspørselen etter produktene                                  

fra kystens treindustri.  

5. Uavhengig av behovene til treindustrien og treforedling kan avvirkningen langs kysten økes dersom                

interessene til små skogeiere koordineres bedre. Offentlig veiledning vil være et målrettet tiltak for å                            

styrke lokal koordinering.  

6. Transportkostnadene er en særskilt utfordring for skogbruket i mange kystfylker. Utfordringene er                                  

av langsiktig karakter og kan begrunne offentlige bidrag.  

7. Treforedlingsindustrien er avgjørende for etterspørselen. Dersom lokal etterspørsel etter massevirke                          

blir borte, vil skogeierne oppleve et vesentlig prisfall og det er all grunn til å anta at hogstinsentivene vil falle 

betydelig. For skogeierne er det viktig å erkjenne den nøkkelrollen store regionale etterspørrere spiller for 

totaløkonomien til skogbruket.  

(DAMWAD: Verdiskapingsanalyse for kystskogbruket, 2013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 Kystskogbruket - et politisk strategisk prosjekt 

Melding om Kystskogbruket som kom i 2008 er et fylkeskommunalt initiativ og en regionalpolitisk 
næringsmelding for skogbruket i de10 kystfylkene, fra Finnmark til og med Vest-Agder. 
  

 

 

Meldinga formulerer følgende hovedmål og strategier: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkeskommunene, som har ansvar for regional utvikling, tok initiativet til det politisk strategiske prosjektet om kystskogbruket og startet i 2006 å 
utarbeide Melding om Kystskogbruket (2008) og har fortsatt arbeidet gjennom ulike oppfølgingsprogrammer. De 10 fylkeskommunenes intensjon 
er å sette politisk og næringsmessig fokus på de spesielle utfordringene i kystskogbruket, ikke for å sette dette opp imot utfordringene i andre 
deler av landet, men for å få nasjonal fokus på egne utfordringer. En forutsetning for fylkeskommunene er at gjeldende miljøhensyn skal tas. 

  
 

Korte kommentarer til strategiene: 

o Næringa er stor, men næringsaktørene er ikke samlet og drar ikke lasset sammen og blir derfor lett bytte for motkrefter og får liten 
gjennomslag i samfunnet. Skognæringa Kyst er nå etablert for å utvikle dette. Omdømmet utvikles av næringa samlet. 

o Eiendomsstrukturen er en utfordring i hele landet, men ekstra utfordrende i kystskogbruket. Skogeierne er likevel nøkkelpersonene på 
ressurssiden og må aktivt med i utviklingen om nasjonen skal få utnyttet potensialene. En aktiv skogeierpoltikk må derfor utvikles. 

o Marked og produktutvikling er en forutsetning for å utvikle næringa. Det arbeides mye med dette nasjonalt, gjennom trebyene, i bedriftene og i 
«tredriverprosjektene».   

o Rammebetingelsen må tilpasses utfordringene. Å utvikle infrastrukturen er den absolutte hovedutfordringen i kystskogbruket. Uten tilgang til 
ressursene nytter det ikke å jobbe med de øvrige strategiene. 

o FoU-kompetanse er viktig i alle ledd når næringa skal bygges opp, men råstoffet må produseres og leveres og FoU rettet mot skogeiersiden 
blir dermed svært viktig i kommende periode. Rekruttering ivaretas under dette punktet. 

o Skogbruk er en miljønæring når den drives bærekraftig.  
 
 
 

Hovedmål Strategier 

-  Økt råstoff-forsyning på kort og lang sikt 

-  Høy virkeskvalitet i framtidsskogen 

-  Konkurransedyktig industri, med kundetilpasset verdiskaping 

-  Mer bruk av tre og treprodukter - bedre klima 

-  Økt framtidstro 

-  Utvikle næringsklyngen 

-  Skogeierpolitikk – Den nye skogeieren 

-  Markedsutvikling og nyskaping 

-  Utvikle rammebetingelsene 

-  FoU – kompetanse 

-  Skognæringa som miljønæring 
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2.1 Melding om Kystskogbruket og StatusRapport 2008-2012 

Melding om Kystskogskogbruket 

Melding om Kystskogbruket (2008) er en felles fylkeskommunal næringsmelding for fylkene fra Rogaland til Finnmark. 

Kystskogbruket defineres til å omfatte skogen og alle verdikjedene som har trevirke som råstoff. Utgangspunktet for 

Melding om Kystskogbruket var manglende tømmertilgang til industrien og det paradoksale i at kystfylkene samtidig har 

store uutnyttede skogressurser. I løpet av meldingsarbeidet ble det avdekket svært mange forhold som påvirket denne 

situasjonen, men ingen «quick fix». Meldingas hovedfokus er imidlertid de store framtidige nærings- og 

klimapotensialene, basert på kystfylkenes skogressurser, som vi allerede i dag kan legge grunnlaget for. Tiltaksforslag 

knyttet til mulighetene, både for å få tak i ferdigprodusert råstoff og å produsere mer for framtiden, ble høyest prioritert i 

2008. Det betyr selvsagt ikke at de andre tiltakene er lite viktig, men bare at de må gjennomføres noe senere.  

 

StatusRapport 2008-2012 

Statusrapporten viser betydelig, både direkte og indirekte, resultater av arbeidet med kystskogbruket. Timingen har 

vært god. Så langt har man ikke rukket å arbeide i full bredde i forhold til hele/alle verdikjedene. Dette vil komme etter 

hvert som næringa organiserer og utvikler seg og i det videre arbeidet med fellesprosjektene. I tillegg til de konkrete 

resultatene, som framgår i statistikken, peker statusrapporten også på betydelige resultater på synergi-, 

kommunikasjon- og mobiliseringssiden. 

 

Rullering av meldinga i 2014 

Fylkeskommunene skal i løpet av 2014 rullere Melding om kystskogbruket. Den skal oppdateres og gis nye tiltak og 

behandles i fylkeskommunale organ. Fylkeskommunene innser at de langsiktige perspektiver i denne næringa og 

ønsker å følge opp den fylkeskommunale satsing enda en periode. 
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3.0 Mulighetene i kystskogbruket 

Analyse av situasjon i kystskogbruket 

 
Verdikjeder og verdiskaping i skognæringa 

I kystskogbruket har tømmervolumene økte fra 85 mill. kubikkmeter i 1925 til ca. 300 mill. 

kubikkmeter i dag.  En stor del av disse volumene står på høyproduktive arealer og blir 

hogstmoden i kommende 30 års-periode. Verdikjedene i skognæringa er gjensidig avhengig av 

hverandre i det alle får råstoff fra samme tre, d.v.s. fra sortimentene sagtømmer, massevirke og 

biobrensel.  

Disse mange mulighetene gjør at vel 90 % av produksjonsverdiene i skognæringa ligger på 

sekundærproduksjoner. Primærproduksjonen (råstoffproduksjone) er spesiell i og med den 

ekstremt lange produksjonstiden. Investeringer i primærproduksjonen er derfor utfordrende, selv 

om investeringen isolert sett kan være meget lønnsomme.  

Etter kalkyler av skogplantefelt i kystskogbruket kan vise til internrenter på 4-7 %. Det investeres 

derfor for kommende slekter. Tross lønnsomheten er investeringene i skogkultur alt for lave i 

Norge.  Forholdsvis er skogkulturinvesteringen i Norge bare ca. 3 % sammenlignet med Sverige. 

 

Potensialet for avvirkning er meget stort. Grana har særdeles høy tilvekst på de beste arealene, 

stående volum pr. dekar øker raskt, og det kan medføre store økonomiske tap hvis ikke hogsten 

skjer i tide. Det er også en politisk målsetning at tømmerhogsten skal øke framover, og mye av 

dette må komme fra kystskogbruket. 

 

Det er mulig å realisere mer verdiskapinga i de skogbaserte verdikjedene i kystskogbruket. På 

Vestlandet og i Vest-Agder er vi bare i oppstarten av høstingen av store tømmervolum. Fra 

Vestlandet eksporteres både massevirke og sagtømmer. Skogindustrien i Midt-Norge ønsker å 

bruke mest mulig lokalt virke, selv om de også må importere tømmer i tillegg. I Trøndelag er 

konsekvensen om vi ikke lykkes med å øke hogsten, at vi ikke vil ha skogindustri i Midt-Norge i 

framtida. I store deler av Nord-Norge er det ikke avsetning for tømmeret i dag. 
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Fakta om kystskogbruket 

10 kystfylkene                           
fra Vest -Agder til Finnmark 

 42 % av Norges produktive 
skogareal, hvorav 42 % 
hogstmoden skog 

 18 % av nasjonal avvirkning 

 skogreist 3 mill. da, hvorav 
0,5 mill. da sitka og lutz 

 nærmere 65 000 private 
skogeiere 

 treindustri i kystfylkene  
utgjør halvparten av all 
verdiskaping i norsk 
treindustri 

 70 % av verdiskapinga i 
skognæringa i kystfylkene 
skjer i treindustrien 

 



4.0 Hva må til for å øke aktiviteten og verdiskapinga i Kystskogbruket 

Prioriterte tema for Kystskogbruk                    

og innspill på temaområder til Skog 22  

 Skogeieren 

 Marked og trebruk 

 Infrastruktur 

 Nettverksbygging 
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Skogreisinga en vellykka 100 års satsing langs kysten 

o Det er skogreist 8 % av det produktivt skogarealet i kystskogfylkene. 

o Tømmervolumene har økt fra 85 millioner kubikkmeter i 1925  til 300 millioner 
kubikkmeter i dag, dvs. 400 mill. tonn CO2 økt lagring i trevirke  eller 9 ganger årlig 
CO2-utslipp i Norge 

 

 

 

5-7 kbm/da 

100 kbm/da 



 
Tema 

Nettverksbygging og utvikling av næringa – en forutsetning 
 Kommunikasjon vil være en viktig oppgave framover. Næringa må samarbeide tett med 
politikerne for å synliggjøre mulighetene og utfordringene og for å sette skogpolitikk på 
dagsorden. Dette er en stor og langsiktig jobb og ingen enkeltorganisasjon som kan 
gjøre alene. Forutsetningene for å bygge samarbeidsstrukturer er ulik. 

De skogbaserte verdikjedene i Norge er koblet sammen gjennom ulike former for interne 
leveranser. I Kystskogbruket har vi stor tro på at vi viser helheten best ved at aktørene i 
skogbruket og skogindustrien samarbeider. Økt kompetanse, etablering av nettverk og et nært 
samspill mellom næringa og myndighetene blir sett på som avgjørende forutsetninger for at 
kystskognæringas potensial skal kunne hentes ut. 

I kystskogbruket har det tatt tid å bygge nettverk og mobilisere til en felles satsing. Det var et 
fylkespolitisk initiativ som førte til etableringa av forumet Skognæringa i Trøndelag høsten 2004. 
BI-rapporten «En verdiskapende skog- og trenæring» (2001) rådet næringa og politikere til å 
bygge næringsnettverk. De regionale myndighetene støttet opp i tråd med Porters klyngeteori. 
Den samme tenkinga lå til grunn ved utvikling av Kystskogbruket noe senere i 2007. Fylkesvise 
skognæringsforum er nå på plass i alle de 10 fylkene. Godt hjulpet av fylkespolitikere, 
skogansvarlige hos fylkesmennene og ildsjeler i næringa ble Skognæringa Kyst SA etablert som 
formell organisasjon høsten 2013. Landbruks- og matdepartementet og Statens 
Landbruksforvaltning har støttet opp om Kystskogbruket.  

Det også viktig å se nettverket i skognæringa i vid forstand. Næringa har i løpet av de siste 
tiårene vært ledende på effektivisering, dette har også medført en kraftig reduksjon i antall 
sysselsatte og på denne måten er næringa også «marginalisert». En annen særdeles viktig 
faktor er strukturendringer i offentlig skogforvaltning. Dette har medført at veiledningtjenesten er 
mer enn halvert, både i kommunene og hos fylkesmennene. Dette har vist seg å bli svært 
utfordrende totalt for næringa, primært for skogeieren, men også for industrien som etterhvert 
opplever usikker råstofftilgang. De offentlig ansatte er katalysatorer og viktige smørere i 
verdikjeden. 

Eksempler på tiltak: 

• Regionale næringsklynger. Utvikle næringsklyngene i kystskogbruket. 

• Institusjonell innovasjon (institusjonell økonomi), dvs. nye former for samhandling i 
verdikjedene. 

• Stimulere til økt kommunikasjon, nettverksbygging, kompetanseutvikling og 
internasjonalisering. 

 

 

 
9 

 
 Næringspolitiske utfordringer frontes av 

næringa selv 
 Oppnår mer ved å opptre samla 
 Viktig å få med hele verdikjeden for å bli  

sterk og synlig 
Eneste organisasjon som samler hele 
næringa, viktig å ha en overbygning som 
lettere kan nå makta 

 Alle de ti fylkene i Kystskogbruket har 
etablert skognæringsnettverk med bred 
representasjon fra aktørene i verdikjeden.  
Skognæringa i Trøndelag har lengst erfaring 
og har arbeidet sammen siden 2004 . De var 
en viktig gruppering for å få fylkespolitikerne 
til å fatte interesse for skognæringa og sette 
regionalpolitisk fokus på skognæringas 
utfordringer. Resultatet ble Melding om 
Kystskogbruket 2008. 

 Klyngemekaniskmene er primært 
kunnskapsbaserte. 

 Nettverksbygging er veien inn til 
kompetansebygging. 



Tema 

Skogeieren må ville drive skogen sin 
 Mange skogeier må aktiviseres. Skogeierpolitikken må ta høgde for at 
skogeieren er forskjellig. Virkemidlene må nyanseres og tilpasses.  

På Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge, er det nærmere 65 000 skogeiendommer. 
I Kystfylkene er det slik at 7 % av eierne eier 48 % av det produktive skogarealet, 
mens de resterende 92 % av eierne eier 52 % av arealet. Gjennomsnittseiendommen 
for disse gruppene er henholdsvis ca. 2 900 da og 240 da og dermed mindre enn 
snittet for landet. Regionvis er det mye teigdeling. Tiltak som bygging av nye 
skogsveger involverer derfor mange beslutningstakere. De minste eiendommene har 
det største potensialet for økt avvirkning (Skog og Landskap 2006). Langs kysten er 
det tidligere drevet tradisjonelt skogbruk i mindre omfang enn i resten av landet. Det 
er store fylkesvise variasjoner for hvor aktive skogeierne er, jfr. figurene under. 
Mange skogeiere mangler kjennskap til de viktigste økonomiske og juridiske 
virkemidlene 

i skogbruket. En betydelig andel skogeiere etterlyser også mer informasjon og 
veiledning fra skogbruksmyndigheter om virkemidlene på området. Det gjelder i større 
grad de mindre aktive skogeierne, og eiere på Vestlandet og i Nord-
Norge(Riksrevisjonen 2012, s.10, 57-60).  

Fokus på planlegging, skogsentreprenører og skogkompetanse sammen med økt 
veiledning, er derfor nødvendig for å nå målet om økt avvirkning. Kunnskap fra 
prosjektene «Den nye skogeieren», «Fra ti til en» og tilgrensende prosjekter, vil danne 
grunnlaget for «grep» som på en god måte involverer skogeieren. Denne kunnskapen 
og forslag til tiltak, gir grunnlag for regionale satsinger med fokus på kompetanse, 
planlegging og eiendomsoverbyggende samarbeid. Vi trenger en skogeierpolitikk som 
bidrar til aktiv drift av det lønnsomme skogarealet.  

 

Eksempler på tiltak: 
• Skogpådrivere/ skogkoordinatorer. Pilotområder med                      

skogkoordinatorer i alle fylker. 

• Evaluering av den offentlig veiledningstjenesten. 

• Eiendomsoverbyggende samarbeid. Tilretteleggingstiltak. 

• Kompetanseutvikling for skogeiere (organisatorisk innovasjon). 
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Skogeierpolitikken må ta høgde for: 
 Nærmere 65 000 private av skogeierne i kystskogbruket. 
 57% av landets skogeiendommer ligger i kystfylkene, og 

dekker 45 % av landets produktive skogareal. 
 Eiendomsstrukturen kjennetegnes  ved  at det er små 

eiendommer og regionvis  mange  teiger og teigblanding. 
 Hogstkvantum for skogene langs kysten i dag er på vel 1,5 

mill. kubikkmeter. Potensialet framover vil være 3 ganger så 
høgt. 

 Skogeieren har endret seg - utviklingstendenser 
• Inntekter fra skogbruket utgjør en minimal del av 

inntekten 
• Nedgang i andelen skogeiendommer drevet i 

kombinasjon med jordbruk. 
• Beskjeden strukturendring 
• Fravær av kompetanse 
• Eget skogsarbeid nesten borte 
• Kravene til skogbruket har økt 
• Nedbygging av veiledningstjenesten 

 
 

 
Eierstruktur i kystfylkene, produktivt skogareal.  
(Kilde:Kystskogmeldinga,2008.) 
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Figuren til under viser andelene ”tause” skogeiere i den forstand at eiendommene deres ikke har hatt hogst for salg i perioden 2000-09. For landet sett under ett er det 58 prosent 

som i så måte er tause. 

I de nederste figurene er de tause fordelt over tre utvalgte fylker, Hedmark, Sør-Trøndelag og Rogaland, etter eiendomsstørrelse for fylkene. Den rosa linjen viser andelen 

eiendommer uten hogst i den gitte eiendomsstørrelsen. Den svarte linjen viser andelen eiendommer i den aktuelle størrelsesgruppa av totalen.  
(SSB 2010.Bearbeidet av Gro Follo, Bygdeforskning) 



 

Hva må til for utnytte potensialet i kystskogbruket?  

De globale markedsutsiktene som tilsier at etterspørselen etter tømmer vil øke. I EU antas at 

etterspørselen av trevirke vil øke med 35% innen 2020. De største bedriftene har spesialisert seg på 

viderefordeling av tre til spesialiserte bygningsartikler. De kommersielle koblingene mellom de ulike 

aktørene i kystens treindustri har gradvis blitt svekket. For å styrke egen konkurranseevne 

importerer flere av de største bygningsartikkelprodusentene trematerialer fra andre land som 

Sverige, Finland og Polen. Både pris og kvalitet spiller en viktig rolle for disse valgene. 

Transportkostnadene betyr mindre jo høyere verdi innsatsvaren har.  

Ingenting tyder på at trevirke fra kystskogen er dårligere egnet til bruk i treindustrien enn virke fra 

andre steder i landet. Med de store virkesressursene som finnes på kysten må det undersøkes 

nærmere om det er mulig å finne de kvaliteter som etterspørres lokalt.  Dersom det er mulig vil det 

bidra til større verdiskaping i regionen.  

Lokalisering av treforedlingsindustri i regionen også i framtida vil ha betydning for hogstaktiviteten 

fordi det ikke er alternativ avsetning av alt massevirket. Treforedlingsindustriens konkurranseevne 

påvirkes i stor grad av de offentlige vilkårene de ulike konkurrentene operer under. I bedriftene 

arbeides det kontinuerlig med markedsutvikling, produktutvikling og effektivisering. I en langsiktig 

strategi er det riktig å inversere i FOU som kan bidra til å finne annen anvendelse av fiberen. Med 

dagens inntjening er det er imidlertid lite rom for dette.  

Videreforedling av tømmeret i egen region er av stor samfunnsøkonomisk betydning. Stabile 

rammebetingelser er en forutsetning for satsing. Det er nødvendig å se på avsetning av alt virket fra 

hele treet. På grunn av langsiktigheten kreves det også næringsspesifikke satsing. Økt bruk av tre i 

offentlig byggevirksomhet vil være et positivt klimatiltak, gjerne i samarbeid med andre sektorer og 

med fokus på nyutvikling av produkter. 

 

Eksempler på tiltak: 
• Arena-prosjekt «Rett tre til rett bruk» - utvikling av næringsklyngesamarbeid, kompetanse, 

produktutvikling m.m. 

• Virkesanalyser for kulturskogen langs kysten. 
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Treindustrien 
 Kystfylkenes treindustri utgjør halvparten av 

all verdiskaping i norsk treindustri. 
Utviklingen i verdiskapingen følger i stor 
grad utviklingen i resten av landet. 

 Kystfylkene samlet er nettoimportører av 
trevirke. 

 
 Kystfylkene 

• 22 prosent av verdiskapingen i norsk 
trelast 
• 57 prosent av øvrig treindustri. 

 I kystfylkene 
•  størst produksjon er det av spesialiserte 
bygningsartikler som utgjør 55 prosent av 
verdiskapingen i kystfylkenes treindustri 
(2011) 
•  Trelast – 14 prosent av verdiskapingen 
•  Ferdighusprodusenter – 18 prosent 
•  Sponplateprodusenter –  13 prosent 

 
(DAMWAD 2012). 

 
Tema 

Marked og trebruk 
 



Tema  

Infrastruktur inkl. nybygging av skogsveier, utbedring av 

flaskehalser på offentlige veinett og etablering av tømmerkaier  

 

Innlandsfylkene  
10 m skogsbilvei pr. hektar produktiv skog 
8 m traktorvei pr. hektar produktiv skog 
Kystfylkene 
4 m skogsbilvei pr. hektar produktiv skog 
8 m traktorvei pr. hektar produktiv skog 
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I kystfylkene er ressursgrunnlaget og terrenget slik at avvirkningsmulighetene 

hemmes av svakt utbygget skogsveinett, flaskehalser og uegnede kaier.  

Kostnadene ved utkjøring av hogd tømmer er sterkt påvirket av om det eksisterer skogsbilvei 

eller ikke. Uten skogsbilvei er man avhengig av terrenggående kjøretøy eller taubaner, og 

dette er klart mindre effektivt enn transport på tømmerbil på vei. Betydningen av skogsveier er 

spesielt påtrengende langs store deler av kysten. Med korte vintre og fuktige somre blir 

kjøring i terreng også relativt vanskeligere.  

Dårligere arealtilgjengelighet i kystfylkene, enn i resten av landet, skyldes både vanskelig 

terreng og manglende infrastruktur. Også flere taubaner og bedre tilgang til havner vil påvirke 

avvirkningsmulighetene positivt. Sjøtransport reduserer kostnadene ved transport av store 

tømmermengder og vil slik avhjelpe kostnadsulempene med få skogsveier  

Transportkostnader for skogsvirke i kystskogfylkene må reduseres for å gjøre skogressursene 

tilgjengelige. Dagens infrastruktur langs kysten, både den offentlige og i skogen vil ikke kunne 

håndtere de stadig økende skogressursene fra skogreisingskogen i kystskogfylkene. En 

klimatilpasset utbygging av terminaler for sjøtransport, økt utbygging av tilhørende 

skogsvegnett og en forbedring av det offentlige vegnettet (spesielt flaskehalsene), er derfor 

helt nødvendig for å ivareta disse resursene. En slik infrastruktursatsing vil i tillegg ha stor 

betydning for mange samfunnssektorer, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Disse helhetlige 

verdier må vektlegges i prioriteringen av tiltak. Et infrastrukturprogram for kystskogfylkene er 

under arbeid og vil beskrive de mest rasjonelle og samfunnsmessig beste utbyggingsprogram 

de neste 25 år der både skogsbilveier, tømmerkaier og offentlige veger vil bli koplet.  

 

Eksempler på tiltak: 

• Tilrettelegge for sjøtransport av tømmer inntil tømmerkaistrukturen er utbygd 

• Skogsveiplanleggere  - permanente ordninger 

• Ekstraordinær satsing på infrastrukturutbygging i kystskogbruket – med grunnlag i 

Infrastrukturprogrammet 

 

 

 

Skogsbilveier 
 Veidekningen i skogen langs kysten er halvdelen 

av i innlandet. Av det eksisterende 
skogsbilvegnettet i landet på ca. 42 000 km, har 
kystfylkene om lag 9000 km (21%).  

 Hovedplanarbeidet for skogsbilveier i 
Kystskogbruket viser for flere fylker et fremtidig 
behov for inntil en 4-dobling av veibyggingen 
jamfør med dagens aktivitet i 20 år fremover. Det 
er skogsveien som åpner for økt hogst og videre 
verdiskaping.  

Virkesterminaler ved sjø/tømmerkaier 
 Behov for å etablere inntil 60 kaier til en kalkulert 

kostnad på 300 mill. kroner (Sintef-rapport (2008). 
 Søknader om statlig investeringstøtte til 

tømmerkaier fra næringen  i 2013 viser at det er et 
akutt behov for en 4-dobling av investeringer for 
utbygging  av tømmerkaier jamført med det som 
ble satt i gang i 2012 og 13 i kystskogfylkene.  

Infrastrukturprogram for kystfylkene 
 I regi av Kystskogbruket er arbeid med et 

«infrastrukturprogram» satt i gang og det vil bli 
ferdigstilt våren 2016. 
Programmet som vil se på sammenhengen mellom 
skogsvei, tømmerkai og offentlige veier og derav 
prioritere utbyggingen av infrastruktur i 
kystskogfylkene de nærmeste 25 årene. 
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