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Strategi for å styrke konkurranseevnen i Skognæringa



Bakgrunn for SKOG22

• SKOG22 ble først lansert i Meld. St. 39 (2012-2013) "Mangfold av vinnere", 
som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg i juni 2013. Denne meldingen 
ble ikke fremmet for Stortinget. I regjeringen Solbergs plattform nevnes 
skognæringen spesielt og det pekes på at det er behov å utvikle en 
"strategi for den skogbaserte verdikjeden".

• Dette innebærer at det bred og tverrpolitisk enighet om å bidra til 
utvikling av en konkurransedyktig skognæring. 



Dagens situasjon

Situasjonen i dag er preget av 

• nedleggelse av kapasitet i 
treforedlingsindustrien

• svekket avsetning av flis fra sagbrukene til 
treforedlingsindustrien og 
rammebetingelser som gir svak 
konkurranseevne internasjonalt. 

Det er derfor et stort omstillingsbehov, særlig 
i treforedlingsindustrien, men også i øvrige 
deler av norsk skognæring.



Norske skoger

• Skogen i Norge har hatt en betydelig 
vekst de siste 50 årene. 

• En årlig tilvekst på mellom 20-25 mill 
kbm og en avvirkning på rundt 10 mill 
kbm har bidratt til en stående 
kubikkmasse på rundt 800 mill.

• Samtidig er det beregnet at det årlige 
uttaket innenfor et bærekraftig 
forvaltingsregime kan være i 
størrelsesorden 15-17 mill kbm. 

• Dette innebærer at store fornybare 
ressurser kan tas ut og eventuelt 
foredles.



SKOG22

SKOG22 skal utarbeide en bred og samlende 
strategi for forskning, utvikling, innovasjon og 
kunnskapsformidling innen de skogbaserte 
verdikjedene. 



Mandat

1. Med bakgrunn i en analyse av dagens   
situasjon og utviklingstrekk for 
verdikjedene skal strategigruppen 
utarbeide en langsiktig strategi for 
forskning, utvikling, innovasjon og tiltak for 
kunnskapsformidling i verdikjedene. 
Strategien skal omhandle faglige 
prioriteringer innen både anvendt og 
grunnleggende forskning som grunnlag for 
videre utvikling av verdikjeden. 



2. Strategigruppen skal 
videre peke på kortsiktige 
og langsiktige tiltak for å 
fjerne hindringer og 
flaskehalser i verdikjedene



3. Strategigruppen skal også peke på muligheter 
og koblinger mellom myndigheter, næringsliv, 
forsknings- og utviklingsmiljøer og andre 
instanser for kunnskap og utvikling. 



4. Strategigruppen skal skissere aktuelle 
tiltak for å realisere det betydelige 
verdiskapings-potensialet som ligger i økt 
bærekraftig utnytting av skogressursene, 
herunder en gjennomgang av de 
muligheter og markedspotensial som ligger 
i utvikling av nye produkter og 
produksjonsmetoder. 



Strategigruppa i SKOG22

Leder Strategigruppe: Gunnar Olofsson

Sekretariat: Aasmund Bunkholt Trefokus

Krister Moen Innovasjon Norge

Petter Nilsen Forskningsrådet

Harald Aalde LMD

Lars Horn Forskningsrådet

Innovasjon Norge: Inger Solberg

Per Niederbach

LMD: Pål Vidar Sollie



Bredt sammensatt strategigruppe
• Olav Veum

Norges Skogeierforbund 

• Gaute Nøkleholm

NORSKOG

• Merete Furuberg

Norges Bondelag/Norsk Bonde- og småbrukarlag

• Monica Grindberg

Statskog SF

• Hans-Christian Gabrielsen

Fellesforbundet/LO

• Ragnhild Borchgrevink

NHO Mat og landbruk

• Hege Holte Nielsen

Norsk Bioenergiforening

• Heidi E. F. Kielland

Treindustrien

• Tuva Barnholt

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

• Håvard Almås

Maskinentreprenørenes Fellesorganisasjon (MEF)

• Marius Nygaard

Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO) 

• Vincent Eijsink

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås

• Berit Time

SINTEF/NTNU

• Arne Bardalen

Skog og Landskap

• Karin Øyaas

Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) 

• Siri Sorteberg

Miljødirektoratet

• Hans Aasnæs

Finans



”foreløpige tilrådinger” på kort sikt 
oversendt oppdragsgiver 16/1 

Transport og logistikk 
• Tiltak for å utbedre flaskehalser, med tilhørende finansiering må 

prioriteres for å sikre at vedtaket om innføring av 60 tonn for 
tømmervogntog og 24 meters vogntoglengde så raskt som mulig kan 
implementeres på det offentlige vegnettet. Dette vil gi rask effekt på 
kostnadene. 

• Prøveordningen med modulvogntog må innføres permanent. 

• Forsert satsing på utbygging og utvikling av skogsbilveier, jernbane og 
kaier er nødvendig. 



Skatt og avgifter 
• Endring av skatteregimet for skogeiere/skogeiendom ved å 

fjerne gevinstbeskatning ved salg av skogeiendom

• Innføring av kapitalbeskatning på skoginntekt

• Åpning for fondsavsetninger for enkeltpersonforetak

For å sikre videre utvikling av norsk skognæring på kort sikt bør 
følgende tiltak gjennomføres snarest: 

• Fornyet avtale om el-avgift for industrien i 2014. 

• Utvidelse av avskrivningssatsene på 30% for å gjelde i hele 

avskrivningsperioden.



Miljø og klima

• Fornybarhet og livsløpsbetraktninger i bygg 
må vektlegges i utvikling av nye lover og 
forskrifter. 

• Øke påbudt innblandingsprosent av 
biodrivstoff i tradisjonelt drivstoff i henhold til 
Klimaforliket. 



Forskning og innovasjon

• Det er behov for at det legges til rette for en 
kraftig næringsrettet forskningssatsing uten 
krav om brukerfinansiering. 

• SKOG22 støtter Innovasjon Norges forslag om 
en stor ny satsing på skogsindustri. 

• Taket for skattetrekk på Skattefunn-ordningen 
bør fjernes. 



Arbeidsgrupper

• Skog-Skogbruk, Råstoff

• Bygg-Byggevare, Tremekanisk

• Fiber-Treforedling, Bioraffineri

• Energi-Bioenergi, Drivstoff



Tema gruppene skal jobbe med

• Industrielle rammebetingelser

• Økonomiske virkemidler

• Juridiske virkemidler

• Innovasjon og forskning

• Transport

• Struktur og organisering

• Klima og miljø

• Kompetanse/rekrutering

• Kommunikasjon



Hva jobbes det med pr.dd i SKOG22

• Oppstart av arbeidsgruppene

• Strategi gruppa jobber med det globale bildet
• Norges posisjon i global sammenheng

• Utviklingstrekk i den globale skognæringen og i 
markedene for skogprodukter

• Muligheter og hindringer

• Mulige målbilder 2014-----2030,2040,2050
• Øke bruken av tilgjengelig ressurser med 50 %

• Øke betydning av skognæring i nasjonaløkonomien

• Doble produksjonsverdien fra  «dagens næring»



Kontaktinformasjon

• Leder strategigruppen SKOG22

Gunnar Olofsson 

E-post: gunnar.olofsson@innovasjonnorge.no

Tlf: (+46) 703 341 516

www.skog22.no
www.innovasjonnorge.no/skog22
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