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Skognæringa   i Trøndelag 

Deltakere i Skognæringa i Trøndelag 
 ALLSKOG 

 Norskog 

 SB Skog 

 Skogselskapene i Trøndelag 

 Jenter i Skogbruket 

 Norske Skog Skogn 

 Södra Cell Folla 

 Støren Trelast 

 Kjeldstad Sagbruk & Høvleri 

 Inn-Tre 

 Moelven Van Severen 

 Fellesforbundet i Trøndelag 

 NHO Trøndelag 

 Skogsentreprenører og transportører 

 Regioale nettverk 

 Forskningsinstitusjoner 

 Andre deltakere etter behov 

 

Observatør og fylkesvis fagsekretariat 

 Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag  

 Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner 

 

 

 

 Skognæringa i Trøndelag 

samarbeider for å øke aktivitet 

og verdiskaping 

 Skognæringa er et 

samarbeidsforum hvor aktører 

fra hele verdikjeden deltar 

 

 En del av Kystskogbruket 

 Regionale skognettverk 

 

 Organisert med 

styringsgruppe, AU 

 Prosjektleder finansieres av 

forumet 

Stort politisk engasjement i 

kommunene og i fylkene! 

 



En av de største verdiskaperne i Trøndelag 

 Virksomhetene i skognæringa 

i Trøndelag omsetter for mer 

enn 6 milliarder kroner årlig 
 

 Skognæringa er en av de 

største næringene i 

Trøndelag 
 

 Skognæringa er av de største 

eksportnæringene 
 

  Men – nesten usynlig! 

 

 

 



1. Rapporten ”Skognæringa i Trøndelag” 
legges til grunn for det videre 
oppfølgingsarbeidet i fylkeskommunens regi. 

2. Fylkestinget viser til at fylkesvegplanen har 
fokus på bæreevne og framkommelighet for 
næringslivets transporter. Med utgangspunkt i 
fylkesvegplanen og den analyse av 
”flaskehalser” på transportnettet som 
skognæringa utførte for en del år siden, bør det 
foretas en oppdatering og gjennomgang med 
sikte på en samlet strategi for prioritering og 
finansiering for ekstraordinære punktvise tiltak. 
Den enkelte kommune som berøres må trekkes 
med i arbeidet. 

3. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide aktivt 
overfor sentrale myndigheter for å gjeninnføre 
en langt mer aktiv skogpolitikk nasjonalt, 
herunder tilskudd til planting og ungskogpleie. 

4. Det bør også stimuleres til mest mulig lokal 
foredling.  

Fylkestinget Nord-Trøndelag  
Vedtak 28.04.05 



En verdiskapende skog- og trenæring  
(Forskn.rapp. 6/2001, Handelshøyskolen BI) 

Konklusjon 

Næringa har god grunn til å ha høye ambisjoner!    
 

Anbefalinger til 

 Bedrifter/Organisasjoner:  Myndigheter: 

 - Kompetanseheving   - Regionale næringsklynger 

 - Fokus på rekruttering og image - Konsentrer FOU-bruken 

 - Styrk incentivsystemer  - Næringsrett utdannelsen 

 - Endre bransjeorganisering  - Økt kommunikasjon 

 - Søk nettverk og samarbeid - Nettverksbygging 

 - Brede kompetansemiljø  - Komp.utv. og internasjonal 

 - Aktiv restrukturering  - Aktiv konkurransepolitikk 

      - Unngå barrierer for utvikling  
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Visjon og mål for Skognæringa i Trøndelag 

Visjon

(for næringa)

Virksomhetsidé

(for forumet)

Hovedmål

(for næringa)

Strategier og handlinger

Skognæringa:

En av de største verdiskaperne i Trøndelag

Gjennom å fremme samarbeid i hele klyngen 

skal forumet bidra til bedre konkurransekraft,  

større fremtidstro og økt verdiskaping i hele 

skognæringa i Trøndelag

• Økt råstofforsyning på kort og lang sikt

• Høy virkeskvalitet i fremtidsskogen

• Konkurransedyktig industri, med  

kundetilpasset verdiskaping

• Mer bruk av tre og treprodukter  - bedre klima

• Økt fremtidstro

Visjon

(for næringa)

Virksomhetsidé

(for forumet)

Hovedmål

(for næringa)

Strategier og handlinger

Skognæringa:

En av de største verdiskaperne i Trøndelag

Gjennom å fremme samarbeid i hele klyngen 

skal forumet bidra til bedre konkurransekraft,  

større fremtidstro og økt verdiskaping i hele 

skognæringa i Trøndelag

• Økt råstofforsyning på kort og lang sikt

• Høy virkeskvalitet i fremtidsskogen

• Konkurransedyktig industri, med  

kundetilpasset verdiskaping

• Mer bruk av tre og treprodukter  - bedre klima

• Økt fremtidstro

Skognæringa   i Trøndelag 



Utgangspunkt og hovedutfordringer 

Forumet har styrket samarbeidet innen skognæringa i Trøndelag, og 
har arbeidet etter følgende retningslinjer: 

 Vi skal være et forum som bidrar til felles forståelse  

 Vi skal ta hensyn til den enkelte aktørs integritet, rolle 

og ansvar 

 Vi skal inspirere til handling hos den enkelte aktør 

 Vi skal finne felles tiltak som vi kan samarbeide om 

 Vi skal utnytte mangfoldet i næringa  
 

Internt i næringa er det en klar oppfatning av at: 

 Forumet har vært viktig 

 Bidradd positivt på flere områder 

 Satsingen på forumet bør videreføres 

 Gjennomføring av konkrete tiltak bør forsterkes. 

 



Skognæringas 5 hovedstrategier 

1. Utvikling av næringsklyngen 

2. Den nye skogeieren 

3. Rammebetingelser 

4. Marked og nyskaping 

5. Skognæringa som miljønæring  

  

 

 



 Faglig samarbeid 
Samarbeider om/deltar i prosjekt for økt aktivitet og verdiskaping med bl.a.: 

 Skogeierprosjekt 

 Verdiskaping tre i Trøndelag  

 Midtnorsk Skog og Tresenter 

 Bioenergiprosjektet 

 Prosjekt på veg og vanskelig terreng. Hovedplan skogsveger 

 www.Tre-ff.no Interreg.prosjekt. Nyheter fra næringa 

 FOU – prosjekter og deltar i Grønn Forskning Midt-Norge 

 Rekruttering 

 Rapport om økt avvirkning i Nord-Trøndelag, samarb. FM, FK og 
Skognæringa 

 

Synliggjøring av næringa 
 Kommunikasjonsstrategi og - plan – nye tiltak.  

 Kronikker, innlegg 

 Brosjyre, hjemmeside 

 
 

 

Skognæringa i Trøndelag 

http://www.tre-ff.no/
http://www.tre-ff.no/
http://www.tre-ff.no/


Mulighetsorientert! 

I sin kommunikasjon skal 
skognæringa i Trøndelag:  
  

o Dokumentere skognæringas store 
samfunnsmessige betydning i 
Trøndelag 

o Dokumentere skognæringas 
muligheter og verdiskaping 

o Dokumentere skogens miljømessige 
kvalitet og bidrag 

o Legge vekt på hele verdikjeden 

o Fokusere på hva som skal til for å ta 
potensialene i bruk 

o Vise at næringa står sammen for å ta 
mulighetene i bruk 

o Framstå som en foregangsregion 
som ønsker å realisere muligheter 



 Skogpolitikk – synliggjøring av bransjens muligheter og 
utfordringer 

 Møter med politiske partier 

 Politiske uttalelser 

 Oppfølging av skogpolitiske tema og saker  

 Valgkamp: Skogpolitiske møter (Skogn),                                                
kronikker, samarbeid ned regionale nettverk 
 

Nettverksbygging 
 Regionale nettverk 

 Skognæringa Kyst 

 

Skognæringa i Trøndelag 





Kolasj: Sammen som og om en skog 

 

Kjennetegn ved arbeidsmåten i Trøndelag 
 

Sentrale aktører i hele verdikjeden samarbeider 

Politisk engasjement lokalt og regionalt 

 

 



Innherred 

Skognettverk 

Skognæringa i 

Midtre 

Namdal 

Skognæringa i 

Indre Namdal 

Nidaros 

Skogforum 

Gauldals-

nettverket 

Skognæringa i 

Ytre Namdal og 

Bindal 
Ytre Kyst 

Orkla 

Skogforum 

Fylkesting 

Kommunestyrer 

Skognæringa 

i Trøndelag 

Fosen 

Fylkesmennene 

Kommunal forvaltning 



 

 

 

 

 

 

 

Politisk oppslutning i Nord-Trøndelag 

Fylkesrådsleder Ingvild Kjerkols tale til Fylkestinget 

8. des. 2011  omtalte skognæringas utfordringer 

Fylkestingsvedtak - forslag fra Bjørn Arild Gram:  

«Fylkestinget er svært bekymret for situasjonen til 

skogindustrien i fylket, blant annet på bakgrunn av 

manglende virkestilgang fra nærområdet. 

Fylkestinget mener at det er behov for en omfattende 

dugnad for raskt å få økt avvirkningen i det 

nordtrønderske skogbruket. Fylkestinget ber 

fylkesrådet ta initiativ til samhandling med 

kommunene, skognæringa og andre for å få til en 

aksjon som de nærmeste årene framover kan bidra til 

økt avvirkning.» 

 



Har Skognæringa i Trøndelag lyktes? 

Svar: Både ja og nei. 

 Verdikjedene er blitt synlig og kjent.   

Skogbruk - mer enn skog, 1:12  

 Snudd nedadgående trend 

 Framtidstroen tilbake 

 MEN, langt igjen og nye vinklinger 

nødvendig 

 Utfordring med balansen fellesskap – 

egenmarkering 

 Tunge interne diskusjoner 

 KONSENSUS er vanskelig, men det må til 

og alle må delta 

  

 MEN,  

enig om at en oppnår mest ved å stå sammen utad 


