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De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 

 

 45 % av Norges produktive skogareal 

      - hvorav 42 % hogstmoden skog 

 balansekvantum 5 mill. kbm/år de nærmeste årene  

 skogreist 3 mill. da, hvorav 0,5 mill. da sitka og lutz 

 nærmere 65 000 private skogeiere 

 21 % av nasjonal avvirkning 

 treindustrien i kystfylkene utgjør halvparten av all verdiskaping i norsk treindustri 

 70 % av verdiskapingen i skognæringa i kystfylkene skjer i treindustrien 
 

 

 

 

 

 

  Kystskogbruket -  Store muligheter 
 



  Hvorfor Kystskogbruket og nettverkssamarbeid? 

Synliggjøre kystskogbrukets interesser (10 fylker)  

  Muligheter for økt aktivitet og verdiskaping 

  Regionale utfordringer må synliggjøres bedre 

Samarbeid i hele verdikjeden 

 En erkjennelse hos aktørene i                         

verdikjeden om gjensidig avhengighet                           

og behov for å samarbeide 

Kontakt med våre politikere 

 Kystskogbruket et fylkespolitisk initiativ  

 

 
 

Nasjonal politikk møter ikke kystskogbrukets utfordringer 



    

  Nettverksbygging og utvikling av næringa 
 

 

I Kystskogbruket er det 

inngått et bredt partnerskap 

der  

Skognæringa Kyst  

Fylkeskommunene  

Fylkesmennene   

samarbeider om å legge til 

rette for økt verdiskaping i 

skog- og trenæringa 

Skognæringa Kyst 
 

Overbygning for 9 

fylkesskognettverk 

Fylkeskommunene 

i kystskogbruket 

Fylkesmennene  

i kystskogbruket 

Kystskogbruket 
 

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder 

Medlemmene i  

Skognæringa Kyst er 

skognæringsforumene 
 

Vest- Agder skog- og trenæringsforum 
Rogaland Skognæringsforum 

Skognæringa i Hordaland  
Sogn og Fjordane Skognæringsforum 
Møre og Romsdal Skognæringsforum 

Skognæringa i Trøndelag 
Skognæringsforum Nordland 

Skognæringa i Troms  
Finnmark Treforum 



 Skog og klima  

 Infrastruktur 

 Forbedrede rammevilkår                  

og  økt verdiskaping  

 Nettverksbygging og klyngeutvikling  

 Kunnskapsutvikling og formidling  

 Næringspolitisk arbeid og 

synliggjøring av næringa  

                                                     Satsingsområder  

Skogpolitisk arbeid 

Informasjon, hjemmeside, 
www.kystskogbruket.no 

http://www.kystskogbruket.no/
http://www.kystskogbruket.no/


 Virkesterminaler i kystskogbruket 

 Infrastrukturprogram for kystskogbruket  

 SINTEF: «Effektive verdikjeder for 

skognæringen i Kyst-Norge»  

 Bratt og vanskelig terreng  

 Skogeierprosjekter «Fra ti til en»  

 Kompetanseutvikling i kystskogbruket  

 FoU-strategi og handlingsplan for 

kystskogbruket 

 Forprosjekt Arena Skognæringa i Trøndelag        

- klyngeutvikling 

                                                         Pågående arbeid  



  Skogreisinga – vellykka 100 års satsing langs kysten 

 

 

Kysten har mer  skog    

enn noen gang…. 

 

 

 

 

Hogsten øker …. 

men det plantes for lite …. 
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-Gran 
- kan bli 40 – 50 m 
-Hogstmogen 60 år 
-Snitt tilvekst 1,25 
kbm pr dekar pr år 
- 60 – 70 kbm pr 
dekar 
-Stor salsverdi 







   

 

  Skogsindustri langs kysten                                                  

  - forbruk av tømmer, flis og returpapir 

Moelven Van Severen  

Forbruk 185.000 m3 

MM Karton Follacell  

Forbruk 325 000  m3 ,  

hvorav 185 000 m3 flis 

Norske Skog Skogn  

Forbruk 800.000 m3,  

hvorav 150 000 m3 

flis 

Elkem Thamshavn 
Forbruk 60 000 m3  

reduksjonsflis 

 

Bioenergianlegg 

InnTre  

Forbruk 215 000 m3 

Kjeldstad  

Forbruk 160.000 m3 

Bygdesager   

Elkem Salten 

Forbruk 45 000 m3 

Finnfjord Smelteverk 

Forbruk 20 000  m3 

Arbor Hattfjelldal 

Forbruk 50 000  m3 

Huntonit  

Forbruk 85 000 m3 

Moelven Granvin 

Forbruk 60 000 m3 

Møre Tre, Solem Sag,  

Bøfjorden Sag 

Forbruk 25 000 m3 

Elkem Bjøvefossen 

Forbruk 15 000 m3 

 

 

Treindustri 

Sæle Sag 

Forbruk 20 000 m3 

Elkem Bremanger 

Forbruk 30 000 m3 



Kystskogbruket

Innlandet og resten
av landet

   Kystfylkenes treindustri utgjør nesten halvparten                                   

                         av all verdiskaping i norsk treindustri 

13 

Spesialiserte bygningsartikler
(55%)

Trelast  (14%)

Ferdighusprodusenter (18%)

Sponplateprodusenter  (13%)



Papirmassefabrikken på Follafoss er i gang igjen!  
Mandag 3. september 2013 

NRK: «På få år er fem store treforedlingsfabrikker lagt ned i Norge. Men ved 

treforedlingsfabrikken i Follafoss er det ny oppstart i dag, ett år etter nedleggelsen.» 

 

   

  Restart med MM Karton Follacell  



  SKOG 22 - en nasjonal strategi 

 Regjeringens vilje til oppfølging         

av SKOG 22 

 Endring av rammebetingelsene 

gjennom politiske vedtak 

 Næringen tar ansvaret for           

samarbeid i verdikjeden 

 Ny Melding for kystskogbruket         

følger opp ambisjonene i SKOG22.                                                  

Meldinga vil tydeliggjøre utfordringene 

for kystskogbruket og konkretisere 

SKOG22s forslag til løsninger 

 



Fylkeskommunal melding 
 

Melding om 

kystskogbruket 2015 



  To hovedbudskap i Melding om kystskogbruket 2015 

Klima 

Skogens karbonlager skal økes.  

Trevirke skal i økende grad 

erstatte mindre klimavennlige 

materialer og energikilder 
 

Verdiskaping 

Kystskogbruket skal øke sin 

verdiskaping med det 

firedobbelte fram til 2045 

Meldinga 

 Overleveres i april 

Behandles i      

fylkestingene i juni 



Viktige prioriteringer for                                         

de 10 kystskogbruksfylkene 
 

Instruktur, inkl. drift i bratt terreng 

Klimaskog 

Skogeierrettatiltak 

 

Større konkurransekraft i kystskogbruket 

   Statsbudsjettet og Jordbruksoppgjøret 



 

   Infrastrukturen må bedres for å redusere transportkostnadene 

 Behov for nye skogsbilveger 

 Tildelingene økes med 50 mill. kr for 2016 

Videre satsing på kaiutbygging                   

og sjøtransport  

 Behov på  60 mill. kr for 2016  

Drift i vanskelig terreng 

 Tilskuddsordningen opprettholdes             

innenfor dagens rammer 

«Infrastrukturprogram for kystskogbruket»        
– ferdig august 2015 

 Behov for en ekstraordinær innsats 

 Utbyggingen prioriteres ut fra                    

tilgjengelige tømmerressurser 



Meld. St. 13 (2014-2015)  
Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU  
 
Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 6. februar 2015. 

” Landbruket kan bidra med betydelige mengder energi gjennom trevirke 
og jordbruksavfall, mens god forvaltning av jorda og aktivt skogbruk 
binder betydelige mengder CO2.  Allerede i dag binder skogen over 
halvparten av de menneskeskapte klimautslippene.  

Ved en aktiv skogpolitikk kan CO2-opptaket økes ytterligere. Dette er 
enkel, billig og jordnær klimapolitikk, og en mulighet vi ikke kan la gå 
fra oss .” 

Jonas Gard Støre på Konferansen 27. januar 
(Kilde: Bondebladet 5. mars) 

   Skog en del av klimaløsningen 



 

   Planting av skog på nye arealer som klimatiltak 

 

Behov for midler til praktisk handling 

 Rapport M26-2013 

o plante minst 50 000 dekar/år over en 20-års                                       

periode med akseptable effekter for miljøverdier  

o Oppnår gj.sn. årlig karbonbinding tilsvarende                                     

2 mill. tonn CO2   i en 60-80 års periode 

 For 2015 er det avsatt 15 mill. kr til pilotsatsing (KLD) 

 

Rapporten foreslår en opptrapping                                                       

over en 4-års periode til 100 mill. kr pr år 

Viktig å følge opp i 2016 med                                        en 

bevilgning på kr 40 mill. kr 
 



Forsker Gro Follo, Bygdeforskning 

 

«Overfor Kystskogbrukets aktører som 

oppdragsgiver for «Fra ti til en», anbefalte jeg 

å etablere stillinger som skogkoordinatorer 

samt at en får bygd opp et organisert system 

for stillingene.» 
 

 

Skogeierretta tiltak 

 Uavhengige skogpådrivere 

 Organisere eiendoms-

overbyggende samarbeid 

 

  Initierte fellestiltak for å sikre økt aktivitet 
 



Oppfølging av  

prioriteringene i Melding om kystskogbruket 

 Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram 

 Oppfølgingsprogram Skognæringa Kyst  

 Fylkesmannens kystskogbrukssamarbeid 

 

Nasjonal skogpolitikk 

 Rammebetingelser som møter 
kystskogbrukets utfordringer 

 Kystskogmidlene har vært viktig                         
for utvikling av samarbeidet 

Midlene brukt til prosjekt.                      

Infrastruktur er prioritert 

 

   Større utviklingskraft i Kystskogbruket 
 



www.kystskogbruket.no 

http://www.kystskogbruket.no/

