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Verdiskapinga i skognæringene er ca 45 mrd. og     

sysselsetter ca. 35.000

Verdiskaping for grunneier



Estimert verdi av metaller norsk grunn, all fremtid; 

•1 388 000 000 000 NOK 

31% 
Kilde: NGU 2012 

Estimert verdi av statens pensjonsfond utland per 2. kvartal 2013 

•4 548 000 000 000 NOK 

100% 
Kilder: Finansdepartementet, 22.10.2013. 

Estimert verdi av norsk skogsektor i 100 år                                                
– karbonlagring ikke medregnet; 

•4 600 000 000 000 NOK 

100 % 
Kilde: Bernt Håvard Øyen, Stiftelsen Bryggen

Verdi – norske «sektorbidrag» 



Agnar Barth med forløperen til 

landskogstakseringene som startet i 

1919

Skogforvalter, professor Agnar Barth, manet i 
1916 til kraftige tiltak for å stoppe 
avskogingen i landet.

Årlig tilvekst beregnet på den tida til 8,8 mill

Avvirkningen lå på 12,5 mill. 30% 
overavvirkning

Det samlede skogvolum var nede på 350 
mill. kbm



Skogforskerne traff bra i sine 

anslag for 90 år siden

Vigerust beregnet at daværende skogbærende 

mark kunne produsere 22 mill kbm og at skogreising 

kunne øke dette til 26,6 mill kbm
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Skogvolumet i Norge har økt fra 300 mill til 800 mill kbm

på 90 år. Årlig tilvekst ca 25 mill. kbm

Kilde: Johan C. Løken



Hvem er Kystskogbruket ?
 Fylkeskommunene

Gjennom meldinga ønsker 
fylkeskommunene å se nærmere på 
hvorfor og hva som bør gjøres for at 
skognæringa skal utvikle seg godt i 
kystfylkene. 

 Skognæringa Kyst SA
Er en formell næringsorganisasjon og et 
felles organ for verdiskapingskjeden i 
skognæringa.
Skognæringa skal arbeide for å synliggjøre 
og løse næringspolitiske spørsmål som er 
felles for næringsaktører fra hele 
verdikjeden. 

 Skogforvaltningen v/Fylkesmennene
Er en skogfaglig rådgivende gruppe i 
samarbeidet. 

Kystskogbruket er en betegnelse på et 
samarbeid mellom skognæringa, 
fylkeskommunene og fagpersonen på 

skog hos fylkesmennene. 



Hvorfor ei Melding om 

Kystskogbruket?

● Gjennom ”Melding om Kystskogbruket”, 

ønsker fylkeskommunene å ta tak i den 

nasjonale skogpolitikken, som ikke var, og 

er særlig tilpasset kystskogbruket!

● Meldinga er et verktøy for å se nærmere 

på hvorfor og hva som bør gjøres for at 

skognæringa skal utvikle seg godt også i 

kystskogbruket



Arealtilgjengeligheten

 Utgangspunktet er at 

kystskogfylkene i dag har 

ca. halve 

skogsveidekningen i skogen 

sammenlignet med 

innlandet 
(Kystskogmeldingen 2008)

Veitetthet i m pr. hektar
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 150 kommuner (70 % av alle) i kystskogfylkene har pr. i dag 

utarbeidet en hovedplan for fremtidige skogsbilveier. 

 Foreløpige resultater av hovedplanarbeidet i flere fylker 

viser et behov for en 4-dobling av dagens utbyggingstakt i 

20 år fremover for å høste stående skog. 



Hvorfor rulleres meldinga?



Nasjonale myndigheter har høg fokus på skog igjen

(-etter 25 år i dvale)

Meld. St. 39. (08-09) – Klimautfordringene -

landbruket en del av løsningen

Meld. St. 9 (11-12) ”Landbruks- og 

matpolitikken”

Meld. St. 21 (11-12) ”Klimameldingen”

Klimakur 2020

Bærekraftig skogbruk i Norge

Skog 22



Status for rulleringsarbeidet

• Landsdelsvise prosessmøtene er 
gjennomført

• Bearbeiding av innspillene er i gang

• Det gjennomføres nå tilleggs-prosesser for 
å få nødvendige innspill 

– fra hele verdikjeden

– utfyllende innspill på tema

• Mål om ferdigstilling i løpet av 1. kvartal 
2015



Kystskogbruket - Store muligheter

10 kystfylkene fra Vest -Agder til Finnmark

 45 % av Norges produktive skogareal

hvorav 42 % hogstmoden skog

 21 % av nasjonal avvirkning i 2013

 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

Kilde: Skog og Landskap 2006



Avvirkning samlet for landet og i 

Kystskogbruket
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Overflodstilstander?

 Vi avvirker ca 50 % av den hogstmodne skogen – i 

Sverige 80 %

 Nasjonale mål er å frede 5 % for å sikre biologisk 

mangfold og referanseområder.

 Skogfaglig vurdering er at terrengforhold og adkomst 

med maskinell hogstopplegg, automatisk vil frede 20 % 

av den produktive skogen. Deriblant mye plantet skog.

 Mengden død ved i norske skoger er passert 100 mill

kbm.

 Det dør mer skog hvert år enn det avvirkes



Skognæringens verdiskaping i 

kystfylkene 2008 – 2014
● Skapte produksjonsverdier for 20,6 milliarder 

kroner i 2011, inkl. ringvirkninger på  4,8 
milliarder

● Produksjonsverdiene har falt betydelig i 
skognæringa, spesielt innen treforedling
(papir og papirvarer)

● Men treforedling i Kystfylkene har utviklet 
seg bedre enn i hele landet, relativt sett

● Skognæringa i Kystfylkene utgjør en økende 

andel av den nasjonale produksjonen.
 I produksjonsverdier

 I sysselsetting



Europa vil mangle trevirke om noen år
Det trengs nye skogarealer i Europa, Norge kan bidra

EU-landene:

«I følge en studie gjennomført av UNECE/FAO, vil EU-

landene mangle fra 300 til 450 millioner kubikkmeter 

trevirke årlig om 5 til 10 år.

Norske myndigheter:

(utdrag fra LMDs nyheter 12. mars 2012). Prognosen viser 

et stort gap mellom forventet etterspørsel og tilgjengelig 

råstoff

Norge har vedtatt å øke bioenergibruken med 14 TWh

innen 2020 Dette krever 6,8 millioner kubikk tømmer årlig



Kystskogfylkene har store uutnyttede 

produksjonspotensialer i form av store gjengroingsarealer. 

(10 mill da.)

Tilsvarende produksjonspotensial finnes ikke på noen 

skogarealer ellers i landet. 

Å ta i bruk deler av disse for kulturskogformål vil være 

både miljø- og klimamessig fornuftig og næringsmessig 

meget lønnsomt, jfr. Klimakur 2020. 

Stortinget har vedtatt av vi skal være klimanøytrale innenn 

2050

Klimaskogarealer



Skogreising og 

treslagskifte nytter

Skogreisingen i Nordland dekker 700.000 

dekar. Dette utgjør 7% av det skogkledde 

arealet i fylket. 

I dag fanger dette skogarealet opp ca. 40 % 

av de totale menneskeskapte CO2-utslipp i 

Nordland fylke



Hvordan øke verdiskapinga i 

verdikjedene fra kystskogen?

Grunnlaget for økonomisk bærekraftig 

næringsutvikling er at en har tilstrekkelig 

kunnskap om og evne til å utnytte:  

 markeder og markedsforhold

● Se løsninger og muligheter

● Lære av konkurrenter / andre næringskjeder

● Søke samarbeidspartnere

● Sikre langsiktige rammevilkår



Innbyrdes avhengighet i 

verdikjeden

Ett og samme tre består av råstoff til ulike 

produksjoner, både trelast, trevarer, tremasse, 

papir, kjemiske produkter og energi.  

• Verdikjedene i skognæringa er næringsmessig 

svært avhengig av hverandre idet ”avfall” fra 

den ene kjeden er råstoff for den andre

• Verdikjedene i skognæringa er innbyrdes 

avhengig av hverandre gjennom omfattende 

kjøp og salg mellom kjedene.  

Treet er utgangspunkt for 
verdikjedene i skognæringa.



Oppfølging av meldinga

 Fylkeskommunen har en viktig rolle både 
som skogpolitisk oppmann, pådriver og 
gjennomfører.  

 I meldinga vil det ligge en rekke forslag til 
tiltak som både næring selv og 
fylkeskommunene må ta tak i.  

 Mange av tiltakene må også både 
kommunene og nasjonen delta aktivt i å 
løse. 



Viktige tema framover 
(lista er ikke uttømmende)

● Rammebetingelser og 
virkemiddelordninger

● Infrastruktur og transport

● Videre oppbygging skjøtsel av 
skogressursene

● Rekruttering og veiledning

● Økt avvirkning

● Omdømmebygging

● Utvikle miljøkrav for bygningers livsløp

● Nettverksbygging og samarbeid 



Soloppgang over skogbruket
Takk for oppmeksomheten


