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Hva er Kystskogbruket ?

Satsningssamarbeid mellom kystfylkeskommunene

fra Rogaland til Finnmark.



Det er ubalanse i den nasjonale 
skogpolitikken
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Ressursutnyttelse

Balansekvantum

Avvirkning

Netto” balansekvantum:

Knapt 3 mill. m3 unyttet i 

kystfylkene

Vel 2 mill. m3 unyttet i 

innlandsfylkene



Konklusjon -

Skogressursene i kystfylkene utnyttes ikke 
godt nok!

• Økt avvirkning må i stor grad skje i kystfylkene

• Skogpolitikken må innrettes mot kystfylkenes 

utfordringer



Verdiskaping

Skognæringa (inkl. møbel) er 10. største 

næringa i kystfylkene
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Verdiskaping 
Produksjonen (mill.kr.) fordelt på landsdelene

Nord-Norge Trøndelag Vestlandet

Skogbruk 203 617 289

Trelast/-vare 968 1650 3000

Treforedling 19 2575 518

Sum 1190 4842 3807

+ Møbel 297 1141 6045

Sum 1487 5983 9852



Visjon

Kystskogbruket skal være en vekstkraftig

nasjonal verdiskaper



Overordnet mål

Verdiskapinga i 

skognæringa i kystfylkene

skal fordobles innen

2020



Hovedmål

• 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



Kystskogbruket
Prioriterte tiltak for skognæringa

• Skogsbilvegprosjektet i 

kystfylkene

• Skog og klima

• Taubaneprosjektet

• Skognæringsforum i fylkene

• Informasjon og 

kommunikasjon

• FOU

• Rekruttering

Prioriterte tiltak for fylkeskommunale

myndigheter

• Skog og klima

• Skogsbilvegprogram i kystfylkene

• Inngrepsfrie områder

• Den nye veiledningstjenesten

• Utrede skogbruksutdanning

• Utbedre flaskehalser på offentlig 

veinett

• Bioenergi som oppvarming i 

fylkeskommunale bygg

• Tre i fylkeskommunale bygg

• Industrikraftregime

• Følge opp nasjonal skogpolitikk



• Hvor er Lensa i Kystskogbruket?

• Hvilken oppgave/rolle har Lensa i 

Kystskogbruket?



• Dere er en viktig del av kystskogbruket

• Lokal aktivitet = grunnfjellet

– Avvirkning og råstofftilgang

– Synlighet

– Kompetanse

– Nettverk

– Kommunikasjon



Kystskogbruket - landsdelsnettverk
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Hvordan ser Skognæringa i Trøndelags 

nettverk organisatorisk ut i dag?
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Regionale skognettverk i Sør- og Nord-

Trøndelag



Hva er skognæringa i Trøndelag?

• 3. største næringa i Tr.lag.

Produserer for mer enn 5 
milliarder kroner årlig

• Skognæringa er 
Trøndelags klart største 
eksportnæring

• Skognæringa er mer enn 
tre ganger større enn 
fiskeoppdrett (2003). 

Men - en nesten usynlig kjempe!



To hovedbudskap

1. Verdiskapingsbudskap

Virkesressursene i kystskog-

bruket gir grunnlag for trebasert 

omsetning på 40 – 45 mrd pr. år

2. Klimabudskap

Klimaskoger i kystfylkene gir et 

CO2-bindingspotensiale på  8-10 

mill tonn/år i 80 år + 

sekundærbinding



Forslag til regionale strategier

• Utvikle nærings- klyngen

• Skogeierpolitikk - Den nye 
skogeieren

• Målrette 
rammebetingelser

• Markedsutvikling og 
nyskaping

• FoU - veiledning og 
kompetanse

• Miljønæring



Hvem er ”Skognæringa i Trøndelag”?

• ”Skognæringa i Trøndelag” 

er et samarbeidsforum og et nettverk hvor sentrale 
aktører  i alle skog- og trebaserte verdikjeder deltar

• Bred deltakelse fra skogbruk, skogindustri, forskning, 

arbeidslivsorganisasjoner, m.fl.

• Statlige etater deltar rådgivende. 



Hva er ”Skognæringa i Trøndelag”?

• En ”møteplass” for å drøfte felles 

problemstillinger og strategier 

• Skognæringa i Trøndelag samarbeider for å øke 

aktivitet og verdiskaping



Skognæringa Kyst

Skognæringa Kyst skal være et 

overbyggende samarbeidsorgan for 

de fylkesvise skognæringsnettverk i 

kystskogbruksfylkene.



Oppgaver

Skognæringa Kyst skal gi tyngde, både politisk og faglig, til 

felles skognæringspolitiske spørsmål for 

kystskogbruksfylkene.  

Oppmerksomheten skal derfor rettes mot:

• Næringspolitiske uttalelser

• Bred relasjonsbygging

• Informasjon (allmennhet og politiske partier)

• Å gi gjennomføringskraft til felles nasjonale skognæringspolitiske 

spørsmål  

• Det vil være spesielt viktig for Skognæringa Kyst å etablere og 

utvikle et godt samarbeid med Felles fylkeskommunalt 

Oppfølgingsprogram for Melding om Kystskogbruket og med 

fylkesmannsembetenes oppfølgingsarbeid.



Sammensetning

• Samarbeidsorganet består av en representant 

fra hvert av de fylkesvise skognæringsforum.  

• Hvert fylke utpeker sin representant med 

vararepresentant.  

• Det vil være ønskelig at representantene i 

samarbeidsorganet dekker en faglig bredde som 

reflekterer den verdikjedemessige spredning 

innen kystskogbruket. 



Ledelse

• Skognæringa Kyst ledes av et arbeidsutvalg 

med en representant fra hver av de 3 

landsdelene.  

• En av arbeidsutvalget medlemmer velges som 

leder for samarbeidsorganet for et år ad gangen.



Møter

• Skognæringa Kyst avholder inntil 2 møter pr. år, 

ett hvert halvår.  Møtetidspunkter bør tilpasses 

sentrale nasjonale politiske tidspunkt (f.eks. 

statsbudsjettframleggelse m.v.).  

• Arbeidsutvalget forutsettes å ha løpende kontakt 

gjennom året. 



Sekretariat

• Forumet må ha et eget sekretariat.

• Sekretariatet bør/må være nøytralt og uten 

bindinger til enkelte aktører. 

• Størrelsen på sekretariatet må tilpasses 

oppgaver og aktivitetsnivå. 

• Sekretariatsoppgavene kan søkes løst som et 

samarbeid med fylkesvise nettverk. 



Oppstart og økonomi

• I en oppstartsfase på 2-3 år bør arbeidet organiseres 

gjennom et eget oppstartsprosjekt som også finansierer 

drifta av forumet.  

• Etter prosjektperioden må forumet finansieres av 

næringa selv, gjennom det fylkesvise skognærings-

nettverk.  

• Kostnaden må da veies etter fylkesfordelt 

nasjonalregnskapstall for summen av omsetning i 

skogbruk, trelast og treforedling.



Skognæringa i Trøndelag - etablering 

og erfaringer

Skogsamling  - Stokmarknes 20. sept. 2010 

Skogsjef Mathias Sellæg

3. største næringa i

Trøndelag!!

Miljøvennlig/fornybar
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Hvorfor ? 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Vedtak 10.02.04, pkt. 6:

” Fylkestinget ber fylkesrådet sette i gang et arbeid med tanke på 

å utrede hvilke reelle muligheter skogbransjen i fylket har. 

Målet må være å ende opp med en handlingsplan for hele 
bransjen i fylket. Dette må inkludere aktuelle tiltak som 
fylkeskommunen kan bidra med for å utvikle denne viktige 
næringen i fylket. 

Fylkeskommunens konkrete bidrag må sees i sammenheng 
med et samlet offentlig ansvar for å tilrettelegge for en bedre 
utvikling i denne næringen.

Som deltakere i et slikt arbeid er det viktig å få dratt med 
representanter fra hele verdikjeden fra planting til ferdig  
treprodukt inkl. utvikling av nye produkter.”



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 utvikl.



Deltakere i ”Skognæringa i Trøndelag”

• Kjeldstad Sagbruk & Høvleri

• Inn-Tre

• Moelven Van Severen

• Fellesforbundet i Trøndelag

• NHO Trøndelag

• Forskningsinstitusjoner

• Andre deltakere etter behov

• Nord- og Sør-Trøndelag 
Fylkeskommuner

• Allskog

• Norskog

• SB Skog

• Skogselskapene i Trøndelag

• Jenter i Skogbruket

• Norske Skog Skogn

• Södra Cell Folla

• Støren Trelast

Sekretariat: Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag har påtatt seg 
et fylkesvist sekretariat. 



Visjon og mål  - Skognæringa i Trøndelag

Virksomhetsidé

(for forumet)

Hovedmål

(for næringa)

Strategier og handlinger

(for næringa)

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

Positive budskap!!



Hva jobber vi med?

• Utvikle næringsklyngen!!

Felles kommunikasjonsstrategi /-plan m/tiltak

Utvid nettverket i bredden, lengden, høyden

• Marked og nye satsingsområder

Felles prosjekt (VIT), mm 

• Den nye skogeieren

Mer kunnskap – forskning, politikk

• Rammebetingelser.

• Skognæringa som miljønæring. 



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

• iflg. NHO: best fungerende 

næringssamarbeid i Trøndelag

• MEN, langt igjen og nye vinklinger 

nødvendig

• Sliter med balansen fellesskap –

egenmarkering

• Tunge interne diskusjoner

• KONSENSUS er vanskelig, mye banalt, 

men det må til og alle må delta

MEN, enig om at vi oppnår mest ved å stå sammen utad



Nettverk - samarbeid

En viktig forutsetning:

Tiden må være 

moden, på flere måter!
dvs.

• Utfordringene må være felles og det 

krever analyse

• Man må ville/kunne bruke et nettverket  

• Man må være langsiktig

• Det gjør seg ikke selv

• Blir aldri ferdig, ingenting varer evig, 

fornyelse trengs stadig!



Er tiden moden for nasjonale 

skogforum/nettverk?

Noen som tror at nasjonalt nivå 

ordner opp for oss? 



Er tida moden i Hordaland? 

Deltar i Kystskogbruket.

Vil få veiprogram

Kaiutredning

Avvirkningsprognoser

Skogeierpolitikk

Ny landbruksmelding

Ny klimamelding

Har hatt møte i 

juni 2010

Hvem/hvordan 

følges dette 

møtet opp?



Hva gjør et Skognæringsforum?

Kommunikasjon – Kommunikasjon – Kommunikasjon!!

- Kommunikasjonsstrategi/-plan/tiltak.

Bevissthet

• HVORFOR?

Hvorfor skal vi kommunisere?

Overordnede mål

Trinn 1

• HVEM?

Interessenter

Målgrupper

Trinn 2

• HVA?

Kjernebudskap
Kommunikasjonsmål
Vet / burde vite 

Trinn 3

• HVORDAN?

Policy – Budskap

Kanal – Arbeidsform 

Trinn 4

Målretting

Innhold

Handling



Kommunikasjonstiltak

• Felles ”story”

• Felles logo på fellessaker

• Møter med alle politiske fylkespartier 

(styre, repr)

• Skriv kronikker i regionaviser.

• Samarbeid med enkeltpartier.

• ”Skryt” av politisk handling

• Felles presseframstøt.

• Felles skogpolitiske uttalelser

• Valgkampmøter

• Bedriftsmøter

• Delta positivt i samfunnsdebatten



Oppsummering
• Utfordringene er store  for norsk skognæring nå 

og i 20-30 år.

• Stort behov for bred kommunikasjon.

• Skognæringa i Trøndelag består og vil utvikle 

seg med regionale nettverk.

• Skognæringa Kyst vil etableres med det første.

• En verdiskapende skog- og trenæring 

forutsetter bedre nasjonalt nettverkssam-

arbeid.

• Nettverk er krevende, utfordrer balansen 

mellom felles og egen markering.

• Gjør seg ikke selv, men ingen vei utenom om vi 

skal ha skognæring i hele landet.

NB! Alle bedrifter/org. må delta. Det handler om politisk legitimitet. 



Lykke til med videre arbeid i Hordaland


