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Skognæringa - Store muligheter

Økt etterspørsel etter trevirke som miljø- og 
klimavennlig produkt

 Etterspørselen av trevirke i EU vil øke med 35% innen 2020

 Globale analyser peker i samme retning

 Alt som i dag lages av olje kan i prinsippet lages av trevirke.

Det blir stadig mer skog

 Norge hogger under halvparten av den årlig tilveksten

 Kystfylkene hogger en enda lavere andel



Skogressursen i Nordland 
– en ressurs for framtida

• Skogreisingsskogen gir et langsiktig 
avvirkningspotensiale på 500 000 kmb

• Skognæringa i Nordland er en viktig 
leverandør av virke til skogindustrien i 
Kystskogbruket. 

• Stor bidragsyter i klimaregnskapet



Små og mellomstore 

Bioenergianlegg

Bygdesager 

Norske Skog Skogn 

Forbruk 800.000 m3

Moelven Van Severen 

Forbruk 185.000 m3

MM Karton Follacell AS

Forbruk 300 000  m3

Avtakere av virke fra Nordland

Eksport 

Arbor

Elkem Salten



Økt bruk av tre



Treforedlingsindustrien i Norge

Muligheter 

• Fortsatt behov for betydelig mengder 
avispapir

• Vekst i etterspørsel innen husholdning 
og emballasje og pakkpapir og 
emballasje

• Biobaserte kjemiske produkter gir uante 
muligheter for nye produkter, både nisje 
og bulk



Forbedret infrastruktur

Lønnsomhet i alle ledd i verdikjeden

Sikre vilkår og rammebetingelser for industrien

Målretta skogeierpolitikk

FoU

Økt samarbeid i verdikjeden

Skal skognæringa i Nordland lykkes trenger vi



Behov for nye skogsbilveger
 Tiltaket med størst betydning for økt hogst

 Tilskuddstildelingen en begrensning

 «INON-restene» må bort

Flaskehalser på offentlig vegnett
 Fylkesveiplaner, oppskriving av SVV lister for 

kommunale og fylkeskommunale veier

Videre satsing på                       

kaiutbygging og sjøtransport 

Infrastrukturen må bedres for å redusere transportkostnadene



Transportkostnadene betydning



Kl. 08.30-09.00 VELKOMSTKAFFE

Kl. 09.00-09.25

Skognæringas rammevilkår. 

Kurt Jessen Johansson, leder i Skognæringsforum Nordland

Kl. 09.25-10.10

Infrastrukturen i kystskogbruket

Helge Kårstad, Skognæringa Kyst

Kl. 10.10-10.35

Orientering om status for hovedplanarbeidet i Nordland

- Hva er gjort av fylkesmannen

- Hva er gjort i kommunene

Geir Sund, Fylkesmannen i Nordland

Kl. 10.35-11.00
Utfordringer for skogbruket på det offentlige vegnettet i Nordland.

Ørjan Alm, Allskog

11.00-12.00 LUNSJ

Kl. 12.00-12.45

Hva er tømmertransport? 

Anna CB Moe, ALLSKOG og Frode Moen, Transportselskapet Nord AS

Kl. 12.45-13.30

Bruk og vedlikehold av veglister.  

- Kartlegging av utfordringer i ditt fylke eller din kommune 

Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

Kl. 13.30-13.45 Kaffepause

Kl. 13.45-14.45

Hvilke veger kan skrives opp administrativt? 

- Hvilke veger krever fysiske tiltak? 

- Hvilke vurderinger må Statens vegvesen gjøre?

- Diskusjon og innspill

Kurt Solaas, seksjonsleder bru og ferjekai, Statens vegvesen

Arnt Å. Albertsen, senior rådgiver Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen

Kl. 14.45.-15.00

Videre oppfølging 

Frode Moen, Transportselskapet Nord AS og Kurt Jessen Johansson, Skognæringsforum Nordland 

Fagdag om tømmertransport i Nordland
torsdag 28. august 2014, kl. 09.00 -15.00. (kaffe fra kl 08.30 ) på Rica Hotel i Bodø.


