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Årsmøte og fagdag 

Skognæringa Kyst 

23.10.2014 

Skognæringa Kyst 

Årsmøte og fagdag 
onsdag 22. – torsdag 23. oktober 2014 på 

Quality Hotel Alexandra i Molde. 



 

 
 

 

Melding om kystskogbruket skal nå rulleres og fokuset rettes mot 
økt næringsutvikling i de trebaserte verdikjedene.  

Kystskogaktørenes innspill til arbeidet er avgjørende for å få ei 
god melding med forankring i næringa. 
 

Årets program gjenspeiler muligheter og utviklingstrender for økt bruk 

av norsk virke. For å få økonomisk bærekraftig næringsutvikling må vi 

ha tilstrekkelig kunnskap om og evne til å utnytte markeder, 

markedsforhold og utviklingstrender. Vi vil få presentert foredrag med 

tre ulike framtidsperspektiv, samt erfaringer fra den trebaserte 

verdikjeden og aktører som bruker treprodukter.   

 

Dine innspill og erfaringer er viktige bidrag for å forme den 

kommende Kystskogmeldinga.  

Det legges opp til interessante foredrag og meningsutvekslinger for å 

belyse muligheter og utfordringer. 

 

Tidligere på dagen arrangeres det første årsmøtet i Skognæringa 

Kyst etter etableringen 23. oktober i fjor. 

 

Har du spørsmål vedrørende programmet eller ditt opphold, kontakt  

Torgunn Sollid på torgunn@kystskogbruket.no eller mob: 99498088. 

 

Påmelding gjøres her. 

 

For nærmere informasjon om årsmøtet, se Kystskogbruket.no 

 

 

Velkommen til Molde 22. og 23. oktober! 
 
  

mailto:torgunn@kystskogbruket.no
http://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Arsmote-og-fagdag-i-skognaringa-Kyst-22-23-oktober/
http://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=564


 

Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen? 
Program: Møteleder: Jan Ivar Rødland, styreleder Skognærings Kyst  
Onsdag 22. oktober, årsmøte og befaring: 

Kl. 10.00 Oppstart med kaffe og «bite -i» 

Kl. 11.00 Årsmøte 

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 13.00 Årsmøte fortsetter fram til ca. kl 15.00 

Kl.15.20 
– Ca.  
Kl. 18.00 

Befaring for fagdag – Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen?, 
ledet av Harald Nymoen, fylkesskogsjef i Møre og Romsdal. Vi besøker:  
- Hustad Marmor, Produksjon av kalk til bruk i papirproduksjon. 
- Nytt hovedbygg på Romsdalsmuseet i massivtre/betong.v/ Reiulf Ramstad Arkitekter AS. 
- Omvisning på Romsdalsmuseet, v/ Jarle Sanden 

 

Kl. 19.30 Aperitiff 

Kl. 20.00 Årsmøtemiddag 

Torsdag 23. oktober: Fagdag 

Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen? 
 

 

Kl. 09.00 

 

Velkommen. 
Utfordringer for Skognæringa i Møre og Romsdal  
v/ Harald Nymoen, fylkesskogsjef i Møre og Romsdal. 
 

 

Trebearbeidende industri representerer 70% av verdien fra tømmerstokken.  
Hvilke tanker gjør man seg om markedet og fremtiden for denne delen av industrien?  
v/Heidi Kielland, adm. dir. Treindustrien 
 

 

Biobaserte kjemiske produkter gir uante muligheter for nye produkter. 
”Skogbaserte produkter gir spennende muligheter for fremtiden. Hva er situasjonen, og hva 
forventes i tiden fremover?” v/ Philip André Reme, direktør PFI 
 

 Pause 

 

 

Hvordan øke utvinningen av modne oljefelt med basis i cellulosekjemi? 
v/ Asle Ravnås, Global Organic Energy 
    

 Hvilke muligheter gir dette for kystskogbruket? - Diskusjon 

 

Hva gjør vi i praksis? 
Sagbruksindustrien og Skognæringa i Trøndelag 
v/Viggo Rasmussen, Moelven Van Severen, Namsos 
 

 
Massivtre i Luster,  
v/ Alexander Lien, Massiv Lust AS. 
 

Kl 12.00 Lunsj 

Kl. 12.45 Norske varer og trelast i norske byggevarekjeder? Hvordan møter vi konkurransen? 
v/XL-BYGG Malo Sagbruk ved Olav Erik Witzøe  
 

Industri-inkubator, Surnadal Samarbeid mellom trebedriftene langs Surna  
v/Magne Løfaldli, SIV Industri-inkubator, Surnadal 
  

 

 

Kystskogbruket – kraften ligger i fellesskapet 
 

SKOG22 – hvordan følge opp regionale forskjeller i strategirapporten?  
v/ Åsmund Bunkholt, sekretariatsleder Skog22 og Trefokus 
 

Ny Kystskogmelding - næringsutvikling i de trebaserte verdikjedene. 
v/ Alf Daniel Moen, leder i Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram 
 

 Hva er det viktig at meldinga/Skog22 følger opp? - Diskusjon/spørsmål 

Kl. 14.30 Vel heim 



 

 

 
Kontaktpersoner i Kystskogbruket 

Skognæringa Kyst 
Jan Ivar Rødland  
Styreleder Skognæringa Kyst 
Mob. 907 27 145 jir@vestskog.no    
 
Kjersti Kinderås 
Daglig leder for Skognæringa Kyst 
/Skognæringa i Trøndelag 
Mob: 95239006 kjersti@kystskogbruket.no 
 
Torgunn Sollid  
Kommunikasjonsansvarlig 
Mob: 9949 8088 torgunn@kystskogbruket.nog 
 
Helge Kårstad  
Infrastruktur, prosjektleder m.m. 
Mob: 48020261 helge@kystskogbruket.no 
  
 

Felles fylkeskommunalt program: 
Alf Daniel Moen- leder 
Mob: 95703860 alf.daniel.moen@ntebb.no 
 
Kirsti Haagensli  
Programkoordinator for felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram 
Mob: 90579150 kirsti.haagensli@ntfk.no 
 
 

Fylkesmennenes styringsgruppe: 
Harald Nymoen – leder 
Mob: 71258285 fmmrhany@fylkesmannen.no 
 

 
 
 

 

 

Befaring: 
Med buss fra hotellet,  
besøk hos aktuelle bedrifter i 
verdikjeden skog-tre. 
Ta med yttertøy og godt fottøy. 
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