
Etableringskonferanse 

Skognæringsforum Nordland 

Fauske 9.-10. januar 2013 

Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst 

Kystskogbruket og 

Skognæringa Kyst 

- Rammene, prosjektet – så langt 

 

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, 

Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og 

Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder 



Kystskogbruket  
 

er et bredt samarbeid om 

skognæringspolitikk med mål om å øke 

skogverdiskapinga i kystfylkene fra 

Finnmark til Vest-Agder 

 Et nettverk 

 En samarbeidsform 

 Skal synliggjøre muligheter og utfordringer 

 En merkevarebygging og et omdømmearbeid 

 Informasjon og kommunikasjon - internt og eksternt 



Kystskogbruket - organisering 

Fylkespolitisk grunnlag 

for å nå målsettingene i 

Melding om 

kystskogbruket  

Politisk styringsgruppe 

Sekretariat 
Nord-Trøndelag fylkeskom. tatt 

ansvar for sekretariatet 

 

Nettverk 
- Politisk oppnevnt 

kontaktperson fra hvert fylke 

- Person fra adm. i hver 

fylkeskommune  

Fylkesmennenes  

samarbeidsorgan 

FM, landbruksavd.enes  

faglige samarbeid og 

koordinering  

i de 10 fylkene 
 

Styringsgruppe 

Sekretariat 

Felles prosjekter 
 

Fylkesvise prosjekter       

i alle fylker, delvis egne 

prosjektledere 
 

Kystskogmidlene 

Skognæringa Kyst 

 

 

 

 

Styringsgruppe 

Sekretariat 
 
 

 

Samarbeidsforum med 

næringsaktører fra hele 

verdikjeden 

 

Overbygning for 

fylkesskognettverkene 
Skognæringa i Vest-Agder 

Rogaland Skognæringsforum 

Skognæringsfora Hordaland 

Sogn og Fj. Skognæringsforum 

Møre og R. Skognæringsforum 

Skognæringa i Trøndelag 

Skognæringa i Nordland 

Skognæringa i Troms 

Finnmark Treforum 
 

 

 

 

AU 

Jan Gunnar Strand, Vest 

Vidar Kjesbu, Midt 

Inger Grethe Hansen, Nord 
 

Styringsgruppe med 

næringsaktører fra hele 

verdikjeden 
Aud Irene Vatland, Vest-Agder 

Hallvard Bakka, Rogaland 

Ove Gjerde, Hordaland 

Ingunn Kjelstad, Sogn og Fjordane 

Terje Kolstad, Møre og Rogaland 

Ole Bakke, Sør-Trøndelag 

Vidar Kjesbu, Nord-Trøndelag 

Inger Grethe Hansen, Nordland 

Frode Løwø. Troms 

Erik Malterud, Finnmark 
 

 

 



Skognæringa Kyst 
 

Skognæringa Kyst skal gi tyngde, både politisk og 

faglig, til felles skognæringspolitiske spørsmål 

for kystskogbruksfylkene 
 

 

Oppgaver: 

• Næringspolitiske uttalelser 

• Bred relasjonsbygging 

• Informasjon (allmennhet og politiske partier) 

• Gi gjennomføringskraft til felles nasjonale 

skognæringspolitiske spørsmål   

• Etablere og utvikle et godt samarbeid med 

Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram og 

med fylkesmannsembetenes oppfølgingsarbeid 

  

 

Skognæringa Kyst  
(Etablert januar 2011) 

- et overbyggende 
samarbeidsorgan for de 
fylkesvise skognæringsnettverk 
i kystskogbruksfylkene 



Fire utvalgte arenaer for Skognæringa Kyst 
(Trondheim, mai 2011) 

 

1. Verdiskaping 
 

2. Skog og klima 
  

3. FoU 
 

4. Utvikling av 

næringsklyngen 

 



Overbygning for de fylkesvise skognettverk  

• Omfatter alle kommersielle skogaktører 

(verdikjedene) i skognæringa 

• Styringsgruppe: 

– Gjennomgående repr. fra fylkene. Hele verdikjeden 

– Skognæringa Kyst har inntil 2 møter pr. år.  

• Ledes av AU på 3 medlemmer (Vest, Midt, Nord) 

– Inger Grethe Hansen, Allskog, Nord-Norge 

– Vidar Kjesbu, Norske Skog Skogn, Trøndelag 

– Jan Gunnar Strand, Moelven Granvin, Vestlandet 
 

• Sekretariat 
2-årig prosjekt for å finne form og utarbeide innhold 

– Prosjektleder – fra 26. mars 
  100 % stilling (50% Skognæringa Kyst og 50% Skognæringa Trøndelag 

– Budsjett 2,6 mill.  
Finansiering i hovedsak skognæringa, Skogtiltaksfondet 

 

Framtidig organisering? 



Kystskogbruket - felles prosjekter som er gjennomført eller pågår 

Informasjon og hjemmeside, Kystskogbruket, SKI 

Kai-/terminalprosjekt Utbygging av kaiene 

Fra 10 til 1 Forskningsprosjekt  Prosjektleder Gro Follo, Bygdeforskning 

Infrastrukturprogram Forprosjekt - SKI (høsten 2012) 

Skogsveiprosjekt  Prosjektleder Helge Kårstad 

Prosjekt vanskelig terreng  Prosjektleder Nils O. Kyllo, Skog og Landskap 

 

I tillegg:  
 

Fylkesvise 

oppfølgings-

prosjekter i 

alle fylker 

Verdiskapingsanalyse av kystskogbruket, DAMVAD 

Virkesressursene langs kysten,  Landskogtakseringen (2011) 

Midt-norsk Skog og Tresenter, Mære, nedlagt høsten 2012 

Transport av skogsvirke i kyststrøk, SINTEF-rapport (SINTEF A20874, 2011) 

Samfunnsøkonomisk analyser av skogreising med sitkagran, VISTA Analyse-rapport 2011/03 

Kompetanseoppbygging Forprosjekt Torgunn Sollid, Skogbrukets Kursintitutt 

 

I tillegg:  
 

Deltakelse i 

FOU-prosjekt 

Konferanser, rapporter  



 



Infrastruktur i Kystskogbruket 
 

Skogsvegprosjektet 
 

• Produksjonsløyper ferdig utviklet 

• Kommunene utarbeider hovedplanene 

• Fylkesmennene sammenstiller  tallene 
 

2008-2012 

Helge Kaarstad 

 

Nytt prosjekt    

Virkesterminaler i kystskogbruket 
 

Hovedmål: Realisering av virkesterminalene/ 

kai-prosjektene (SINTEF-rapporten) 

•  Modeller for flerbrukskaier 

•  Beskrive prosesser og rutiner 
 

Oppstart 2013 (2012) 

Helge Kaarstad 

Forprosjekt   

Infrastrukturprogram 
 

Mål: 
• Utarbeide en prosjektbeskrivelse for et «Infrastrukturprogram for kystfylkene» (10 fylker).                         

Bygge på fylkesvise hovedplaner for skogsveger og SINTEF-rapp. «Transport av skogsvirke i kyststrøk».  

• Sikre gode prosesser, involvering av aktuelle fagmiljø og sentrale aktører i Kystskogbruket. 

• Grunnlag for utarbeidelsen av selve programmet. 
 

Høsten 2012 

Skogbrukets Kursinstitutt, Jan Olsen 
 

 

Hovedprosjekt  Infrastrukturprogram for Kystskogbruket 
 

Hovedmål: Program for utbygging av skogbrukets infrastruktur i kystfylkene 
 

Gjennomføres i 2013 

SINTEF, Skog og Landskap, Skogbrukets Kursinstitutt, andre? 



 

 

Verdiskapingsanalyse av 

kystskogbruket 

 
 

Mål: Samfunnsøkonomisk analyse av 

markeds- og verdiskapings-muligheter for 

bruk av tre i kystfylkene fra Vest-Agder til 

Finnmark. 

• Status og utvikling i trenæringene 

• Trenæringenes utviklingsmuligheter 

• Ulike markeders utviklingsmuligheter 

(treind., treforedling, bioenergi) 

• Konkludere og gi anbefalinger 
 

Prosjektleder: DAMVAD, Rolf Røtnes 

Budsjett: kr 580 000. Finansiering: Innovasjon 

Norge, skognæringa 

Prosjektgruppe 

 

Rapport kommer i januar 2013. 



Utviklingsprosessen i Skognæringa Kyst 
 

1. Utvikling av næringsklyngen 

– Overbygningen Skognæringa Kyst  

– Utviklingsområder  

– Synliggjøring av næringa internt og eksternt 
 

2. Kommunikasjonsstrategi og –plan - internt og eksternt 

– Enighet om målsettinger, målgrupper, budskap, 

samarbeidsområder og tiltak 

– Prosess fram til våren 2013 

 

2-åring prosjekt  med  oppstart april 2012  
 

 

Ønske om:  

En framtidsrettet og riktig organisering  for 

skognæringa i kystfylkene 



 



Oppsummering fra Bergen 16. og 17. okt. 2012 

Et grunnlag for videre diskusjon. 

 
 

1. Betydningen av samling i bransjen – hvorfor 

holder vi på med dette? 
 

 Når bransjen opptrer samla gir det bedre gjennomslag i 

næringspolitikken 
 

 Synliggjøring, profilering og omdømme (Hvor langt ut verdikjeden?) 

o Vise muligheter 

o Synliggjøre verdiene 

o Klimaeffekt 

o Distriktsarbeidsplasser/lokale arbeidsplasser 

o Helse 
 

 Politisk påvirkning 

o Omdømmebygging 

o Verdiskaping: Samfunnet, hele kjeden, markedet  

 



2. Hvordan? Myndighetskontakt, FOU og kunnskap, 

(kommunikasjonsstrategi og informasjon), messer 
 

 Koordinere høringsuttalelser 
 

 Positiv kommunikasjon(kommunikasjonsstrategi)  

- Som alle kan bruke (profesjonell utforming).  

- Produsere det gode budskapet  

o Gode samfunnsregnskap i hvert fylke (bl.a. lokale arbeidsplasser) 

o Positiv presentasjon av klimaregnskap i hvert fylke 

o Livsløpsregnskapet 

o Synliggjøre verdiskaping 

o Mulighetsfokusering 

o Positiv vinkling på skogsvegbehov 

o Politisk budskap – 50 tonn off. veg 

o Skryt av ressursen 



Aktuelle tema 
 

 Verdiskaping: Samfunnet, hele kjeden, markedet 

– råvareprodusent, forsyne sagbruk og treforedling, stabil råstofftilgang, 

distriktsarbeidsplasser, avsetning for hele treet  

 Infrastruktur  

(Skogsveger, kaier, flaskehalser offentlig vegnett, 50 tonn alle off. veger)  

– Flerbruk av veger 

– Økte bevilgninger -  80 % (enkelt veganlegg) og 90 % 

(fellesveganlegg), dekning av vegkostnad med tilskudd 

– Eiendomsstruktur (samarbeid om vegbygging) 

– Høste av en naturressurs 

 Veiledningstjenesten må rustes opp for å nå ut til skogeieren  

(Nye statlige, regionale stillinger) 

 Kompetanseheving 

– Skogeieren, planleggere, kommunene, andre 

 Omdømmebygging 
 

 

 

 Hvem, hva, hvordan? 



  


