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Uttalelse fra Generalforsamlinga i forumet Skognæringa i Trøndelag 
 

 

Bygging av nye skogsbilveger utløser mer tømmer!  

Skogindustrien i Midt-Norge trenger mer lokalt tømmer. Nybygging av skogsbilveger er det 
tiltaket som vil ha klart størst betydning for å øke hogsten i Trøndelag.  
 

Skognæringa er meget godt fornøyd med at regjeringa la fram en tiltakspakke for 
skogsektoren i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Tiltakene er både retta mot skogbruket og 
skogindustrien, det vil si hele verdikjeden. Virkemidlene til infrastrukturtiltak, både til kaier, til 
utbedring av flaskehalser på offentlig veinett og til opprusting av eksisterende skogsbilveier 
gir kostnadsreduserende effekt for en hardt pressa skogindustri på kort sikt. Det vesentligste 
tiltaket for Trøndelag vil være nybygging av skogsbilveger. 
 

Hovedutfordring for skognæringa i Trøndelag er å sikre skogindustrien mer lokalt tømmer. 
Den hogstmodne skogen står for det meste på arealer som ikke er tilgjengelig uten at det 
bygges nye skogsbilveger. Dette er også logisk ut ifra den minimale skogveibyggingen vi har 
hatt de siste 10-15 årene. Det er lite hogstmoden skog igjen langs de eksisterende veiene. 
Når Regjeringa i en slik sammenheng velger ikke å gi ekstra stimulans til nybygging av 
skogsveier, svekker det dessverre effekten av de andre tiltakene.   
 

Skogressursanalyser viser at hogstpotensialet for Trøndelag er 1,1 millioner m3. De siste 
årene har det vært hogd vel 0,7 millioner m3, mens industriens samlede behov for virke er i 
størrelsesorden 1,5 millioner m3. En av hovedutfordringene framover er tilgjengeligheten til 
skogressursen. Vegbygging gir økt tilgjengelighet og vil ha klart størst betydning for 
hogstaktiviteten. I tillegg må det settes inn ressurser for å øke avvirkningsvolumet i områder 
med bratt terreng og i områder med lav bonitet. Sammenlignet med landet for øvrig har 
Trøndelag og kystskogbruket langt dårligere infrastruktur. 
 

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) har vært diskutert i mange år. Skognæringa har 
gjentatte ganger forlangt at begrepet fjernes som «forvaltningskriterium» ved planlegging av 
skogsveier. Dette hinderet for skogbruket i Trøndelag og i kystskogbruket må fjernes ved et 
politisk vedtak.  
 

Skognæringa er en viktig næring nasjonalt og enda viktigere for en region som Trøndelag, 
hvor den er en av de største verdiskaperne og en av de største eksportnæringene. Næringa 
er imidlertid inne i en vanskelig periode med prispress på ferdigvarer og tømmer, og det er 
viktig at samfunnets virkemidler innrettes slik at avvirkningen i regionen økes.  
 

Skognæringa kan vanskelig leve med at de langsiktige investeringene som nybygging av 
skogsbilveger ikke prioriteres! 
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