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   Skognæringa Kyst - prosjekter 

Gjennomførte prosjekter i 2013 

– Verdiskapingsanalyse av 

kystskogbruket, DAMVAD, 2013 

– Forprosjekt Infrastrukturprogram, 
Jan Olsen, Skogkurs, 2013 



   Skognæringa Kyst - prosjekter 

Pågående prosjekter 

 «Virkesterminaler i kystskogbruket»      
Prosjektleder Helge Kårstad, til 1.4.2014        

(Oppdrag fra FMmene i 7 fylker: Skogsveiprosj 2013) 

 Forprosjekt «Kompetanseutvikling i 

kystskogbruket»                                                 
Prosjektleder Torgunn Sollid, Skogkurs, til 31.12.2013  

 Forstudie «Rett tre til rett bruk»                         
Per Reidar Ness, TFoU. høsten 2013  Forprosjekt 

 Grønn Forskning - inngått et samarbeid 
Prosjektleder Øyind Meidell Jakobsen,                             

aug. 2013-16 



   Skognæringa Kyst - prosjekter 

 

Omsøkte prosjekter 

 Virkesterminaler i kystskogbruket  2014-2016  

Målsetting: Realisering av virkesterminaler i Kystskogbruket som mottar 

statlig økonomisk støtte  

Finansiering: Statens Landbruksforvaltning og egeninnsats næringa 

 Kompetanseutvikling i kystskogbruket (2014-16) 

Målsetting: Øke skogbruksaktiviteten i kystskogbruket gjennom 

skogeierretta arbeid. 

Finansiering: Utviklings- og verdiskapingsfondet, Kystskogmidler, 

Skogkurs, Skog og Landskap, egeninnsats næringa 

Feltprosjekt i fylkene. 

 Infrastrukturprogram i kystskogbruket (2014)              



Infrastrukturprogrammet 

 

Infrastrukturprogram for kystskogbruket 
 

Målsetting 

Infrastrukturprogrammet har som formål å utrede hvordan en 

ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i kystskogbruket kan 

gjennomføres.  
 

Programmet skal omfatte et samfunnsøkonomisk, framtidsrettet og klimatilpasset 

infrastrukturbehov i verdikjeden fra skogen til industrien i et tidsperspektiv på de kommende 25 år.                

En utbygging skal så langt råd samordnes og koordineres med samfunnets øvrige behov for 

bedret infrastruktur i området.  Som grunnlag for utredningene ligger omfattende 

grunnlagsdokumentasjon bl.a. Tømmerterminaler i kystskogbruket, Hovedplaner for skogsveger, 

ulike flaskehalsutredninger på det offentlige veinettet, m.v. 

 

Samarbeidspartnere  

SINTEF, Skog og Landskap, Skogkurs 
 

Finansiering 

Fylkeskommunene, Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet,                    

Innovasjon Norge, Transnova, Kystskogmidler: kr 3,2 mill. 

(Forutsetter ref. moms) 

Egeninnsats forskninsinst./Skogkurs: kr 0,8 mill. 



  Skogpolitisk arbeid i høst 

• Nye statsråder og stortingspolitikere 

• Statsbudsjettet for 2014 

• Informere, synliggjøre viktige 

skogpolitiske tema for kystskogbruket 

– Uutnytta potensiale langs kysten  

– Infrastruktur 

– Skog og klima 

Rapp. «Planting av skog på nye arealer         

som klimatiltak» 

 

 Kommunikasjonsstrategi/ -plan 



Skognæringa Kyst 

Fylkesvise Skognæringsforum 
 

Vest- Agder skog- og trenæringsforum 
Rogaland Skognæringsforum 

Skognæringsforum Hordaland  
Sogn og Fjordane Skognæringsforum 
Møre og Romsdal Skognæringsforum 

Skognæringa i Trøndelag 
Skognæringsforum Nordland 

Skognæringa i Troms  
Finnmark Treforum 

Fylkeskommunene           

i kystfylkene 

 

Fylkesmennene                 

i kystfylkene 
 

   Kystskogbruket  
- en bred mobilisering 

- et samarbeid med aktører med ulike roller 
 



  Kystskogbrukets arrangement i høst  

 Skognæringa Kyst                  
23. okt., Stjørdal 

 

 FoU-seminar «Forskning og 
utvikling i kystskogbruket»  
24. okt., Stjørdal 
 Samarbeid med Grønn Forskning 
 Plan for videre oppfølging 

 

 Skogeierprosjektet                
«Fra ti til en», regionmøter  
– 12. nov. Bodø 
– 13. nov. Bergen 
– 14. nov. Stjørdal 

 

Informasjon om påmelding: 
www.kystskogbruket.no 

 

http://www.kystskogbruket.no/


 Formalisere organisasjonen 

 

 Drift og sekretariat 
 

 Budsjett og finansiering 

 

 Kommunikasjonsstrategi/ 

kommunikasjonsplan 
 

 

 

 

  Skognæringa Kyst  

  – oppfølging etter stiftinga 23. oktober 



Formalisere organisasjonen 
• Registrering, org.nr. m.m. 

 

Drift av organisasjonen og sekretariat 
• Rutinebeskrivelser, fullmakter 

• Størrelse på sekretariatet 

• Ansettelse 

• Avtaler om regnskap, revisjon 
 

Budsjett og finansiering 
• Oppstartsfase på 3-5 år 

AUs ambisjon:                    

• 2,4 mill. i 2014 

inkl. sekretariat, styringsgruppe, samlinger, oppfølging   
av kommunikasjonsstrategi, medlemsinformasjon 

• Aktuelle finansieringskilder: Kystskogmidler, 
prosjektinntekter, salg av tjenester, medlemskontigent 

 

 

 

 

 
 

 

  Skognæringa Kyst  

  – oppfølging etter stiftinga 23. oktober 
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