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De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 

 45 % av Norges produktive skogareal 

      - hvorav 42 % hogstmoden skog 

 21 % av nasjonal avvirkning 

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

 nærmere 65 000 private skogeiere 

 treindustrien i kystfylkene utgjør halvparten                          

av all verdiskaping i norsk treindustri 

 70 % av verdiskapingen i skognæringa                                                   

i kystfylkene skjer i treindustrien 
 

 

 Hogsten bør 3-dobles de nærmeste årene                     

for å unngå at skogreisingsskogen tapes 

 Planteaktiviteten må økes 

 

 

 

 

   Kystskogbruket -  Store muligheter 
 



    

   Nettverksbygging og utvikling av næringa 

 

Næringa har organisert seg og skal løse 

felles næringspolitiske spørsmål for hele 

verdikjeden i kystskogfylkene 

 

Fylkeskommunene følger opp 

skogpolitiske spørsmål i kystskog-

meldingen og det er et nært faglig 

samarbeid med                         

fylkesmennene 

 

Skognæringa Kyst 
 

Overbygning for 9 

fylkesskognettverk 

Fylkeskommunene 

i kystskogbruket 

Fylkesmennene  

i kystskogbruket 

Kystskogbruket 
 

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder 



   Melding om Kystskogbruket 

 

To hovedbudskap: 
 
  

 Verdiskapingsbudskap 

 Virkesressursene i kystskogbruket gir grunnlag for                                         

å øke trebasert omsetning fra 17 til 40-45 mrd. kroner pr. år  
 

 Klimabudskap 

 Klimaskoger på 5 mill. da i kystfylkene gir et                                                   

CO2-bindingspotensiale på  8-10 mill. tonn/år i 80 år                                         

+ sekundærbinding (NB! Vanlig skogbruk kommer i tillegg) 
 

 

―  En analyse, synliggjøring av 

muligheter og potensiale, strategier 

og prioritering av tiltak 

• Meldinga er Kystskogbrukets felles arbeidsdokument 
• Den er utgangspunktet for oppfølgingsarbeidet fra aktørene som arbeider 

fram meldinga 



 Melding om Kystskogbruket - rullering 

• Rulleres i 2014 

 

• Et fylkeskommunalt initiativ i samarbeid 

med Skognæringa Kyst 

 

• Brede prosesser med mål om 

forankring og eierskap hos partnerne 

 

Det er samspillet mellom  

næringa - forvaltningen - og regionalpolitikken  

som har gjort Kystskogbruket til et vellykket felles løft så langt  

 

Også i fortsettelsen er det i dette fellesskapet kraften ligger! 



 

   Mulig å realisere økt verdiskaping i de skogbaserte   

   næringene 

Pågående prosjekter: 

 Virkesterminaler i kystskogbruket  

 Skogsvegprosjekt 2014 

 Infrastrukturprogram i kystskogbruket  

 Bratt og vanskelig terreng 

 Forskningsprosjektet «Fra ti til en» - skogeiersamarbeid 

 Kompetanseutvikling i kystskogbruket  

 Forstudie «Rett tre til rett bruk» 

 FoU-strategi og handlingsplan for kystskogbruket 

 Skogpolitisk arbeid 

Informasjon, hjemmeside, 
www.kystskogbruket.no 

http://www.kystskogbruket.no/
http://www.kystskogbruket.no/
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Planting Hogst

Planting og hogst 

Kystskogbruksfylkene (1980-2013) 

      Hvordan høste skogressursene i kystfylkene? 
       - kan øke trebasert omsetning fra 17 til 40-45 mrd. kroner pr. år 

 Transportkostnader må reduseres    

 Videreutvikling av skogsindustrien, nyskaping og videreforedling i kystskogregionen 

 Skogeieren må stimuleres til å ville drive skogen sin 

 



 

  Skogsindustrien må sikres mer effektiv råvareflyt 

  

Behov for nye skogsbilveger 
 Investeringsvirkemidlene til veg må økes (+ 50 millioner) 

 INON-begrepet må fjernes fra NMSK-forskriften 

 

Flaskehalser på offentlig vegnett 
 Oppskriving av SVV-liste (24 meter og 60 tonn) 

 Trenger 4,40 meter høyde på vogntogene 

 Utbedring av flaskehalser 

 Utjevning av konkurransevilkårene 

(Sverige, Finland)  

 

Videre satsing på kaiutbygging                og 
og sjøtransport 
 Behov for investeringsvirkemidler                             (50 

(50 millioner kroner)  



   

 

  Skogsindustri langs kysten - forbruk av tømmer, flis  

  og returpapir 

Moelven Van Severen  

Forbruk 185.000 m3 

MM Karton Follacell  

Forbruk 325 000  m3 ,  

hvorav 185 000 m3 flis 

Norske Skog Skogn  

Forbruk 800.000 m3,  

hvorav 150 000 m3 flis 
Elkem Thamshavn 
Forbruk 60 000 m3  

reduksjonsflis 

 

 

Bioenergianlegg 

InnTre  

Forbruk 215 000 m3 

Kjeldstad  

Forbruk 160.000 m3 

Bygdesager   

Elkem Salten 

Forbruk 45 000 m3 

Finnfjord Smelteverk 

Forbruk 20 000  m3 

Arbor Hattfjelldal 

Forbruk 50 000  m3 

Huntonit  

Forbruk 85 000 m3 

Moelven Granvin 

Forbruk 60 000 m3 

Møre Tre, Solem Sag,  

Bøfjorden Sag 

Forbruk 25 000 m3 

Elkem Bjøvefossen 

Forbruk 15 000 m3 



  Marked og trebruk                                     V        

   Videreutvikling av skogsindustrien og videreforedling i regionen med norsk råstoff 

 Mer effektiv råvareflyt fra et større 

område  

 Rammebetingelser som gir langsiktig 

lønnsomhet 

FoU uten krav om brukerfinansiering 

Fremme innovasjon også i eksisterende 

industrivirksomheter 

 Trevareindustrien importerer   

råvarene 

Virkesressursene må undersøkes for å finne 

de kvaliteter som etterspørres lokalt  

    

 

Unik situasjon i Midt-Norge 

  en komplett foredlingsindustri 

med alle virkeskvaliteter og 

det etterspørres mer lokalt 

tømmer! 
 



  Skogbruk = skogeiersamarbeid 

Skogeierpolitikk som inkluderer: 

 

 Eiendomsoverbyggende samarbeid 
«Fra ti til en» 

• Stimulering ved tilpasning av regelverket 

• Et organisert system for skogkoordinatorer 

• Evaluering av den offentlige 
skogforvaltningen (skogoppsynet)  

 

 Langsiktige tiltak som motiverer til økt 
aktivitet og bedring av eiendoms-
strukturen i skogbruket 



 

www.kystskogbruket.no 

http://www.kystskogbruket.no/

