
Øyvind Mejdell Jakobsen 
Prosjektleder, Grønn forskning i Midt-Norge 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 

Forskning og utvikling i kystskogregionen 
FoU-seminar 24. oktober, Stjørdal 

Næringas aktive deltagelse i FoU-arbeidet 



forsknings-
kompetanse

behov og idé

finansierings
mulighet

eksisterende 
kunnskap

finansiering

forskning

ny kunnskap
tas i bruk

FoU-søknad
formidling 

av kunnskap
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”Anvendt forskning” 
må være anvendbar 

og tas i bruk 

Ønske fra næringsaktører om blant annet: 

 FoU-virkemidler som reflekterer næringas verdiskaping og 
potensial - i tråd med næringas behov 

 Anvendt forskning må være anvendbar og tas i bruk 
- Aktiv brukermedvirkning: Bestille, ikke velsigne 

 Vilje til forskning blant næringsaktørene 

 Tettere samarbeid mellom næring, FoU og offentlig sektor 

Et tilbakeblikk på historien bak 
Grønn forskning i Midt-Norge 
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ny FoU og
resultater som tas i bruk

Partnerskap og samarbeid

FoU-miljøenes 
forslag til ny 

forskning

FoU-miljø

virkemiddel-
apparat

brukernes 
behov for ny 

kunnskap

bedrifter, 
organisasjoner, 

nettverk

offentlige 
aktører

Offentlig

Næring FoU



Synliggjøring av skogens potensial og konkrete utviklingsmuligheter 
 Skog som næring prioriteres i kampen om FoU-ressursene 
 
Identifisering og prioritering av faglige tema 
 FoU-virkemidler kanalisert til områder med viktige utviklingspotensial 
 Invitasjon til FoU-miljø (og de gode hjelperne) om samarbeid om viktige 

utfordringer 
 
Økt samarbeid mellom næring, FoU-miljø og offentlig sektor 
 Økt kreativitet, nye muligheter og løsninger - faglig og strategisk 
 
Samarbeid om prosjektutvikling 
 Økt sannsynlighet for at resultatene tas i bruk 
 Økt sannsynlighet for at prosjektene etableres 

 
FoU på dagsorden i næringa, prioritering, samarbeid og utarbeidelse av nye prosjekt 
 Vilje til engasjement og ressursbruk innenfor FoU 

Noen effekter av næringsengasjement 
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- nei, ikke sett i lys av gevinstene og hva som er nødvendig 
- og ikke gitt litt drahjelp på veien 



”Anvendt forskning” 
må være anvendbar 

og tas i bruk 

et mulig utgangspunkt: 

Vi må først bestemme oss for hvor vi skal, 
 

og fortsette samarbeidet for å komme dit. 
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GRUPPEARBEID 



Forskning og utvikling i kystskogregionen 

Gruppeoppgaver 

Utgangspunkt: 

Hovedoverskrifter tidligere utsendt og presentert muntlig før lunsj, med tilhørende 
undertema og eksempler. 

 

Oppgave for gruppearbeid: 

Fokus på overordna nivå (hovedoverskrifter). Mangler aktuelle hovedtema? Er de for 
åpne eller for snevre? Bør de slås sammen? Bør enkelte legges til eller strykes? 
Hvordan bør temaene eventuelt prioriteres? 

Hele skognæringas verdikjede inkluderes. Tenk gjerne helhetlig og nasjonalt, men det 
er særlig viktig at problemstillinger som er spesielle for Kystskogbruket fanges opp. 

Undertema og konkrete prosjektforslag: Bruk disse fortrinnsvis for å kvalitetssikre 
organiseringen av hovedtema. Noter gjerne undertema/prosjektforslag som 
gruppedeltakerne er opptatt av under aktuell hovedoverskrift, og indiker person som 
kan kontaktes for utfyllende informasjon slik at dette kan fanges opp og arbeides 
videre med i etterkant. 



Videreforedling og sammenstilling gjennom 

sekretariat i regi av Skognæringa Kyst

Tidligere arbeid

Søkekonferanse: 5 prioriterte hovedoverskrifter 

for ny FoU.

Påfølgende arbeid med ytterligere konkretisering 

og etablering av nye prosjekt.

Utsending til 

møtedeltakere

Arbeid 24. oktober: Redigering

Innspill om prioriterte hovedoverskrifter og evt. 

viktige undertema og prosjektforslag:

6 grupper og enkeltaktører

Behandling og vedtak i Skognæringa Kyst

Utsending

Innspill til 

virkemiddelapparat 

som grunnlag for ny 

FoU

Generell 

synliggjøring av 

næringas konkrete 

utviklingspotensial

Invitasjon til FoU-

miljø (og de gode 

hjelperne) om 

samarbeid om 

viktige utfordringer

Innspill til

strategier



Forskning og utvikling i kystskogregionen 

Kjøreplan gruppeoppgaver, 13:00 – 15:40 

13:00 – 13:10 Introduksjon til gruppearbeidet i plenum 

13:10 - 13:50 Arbeid i grupper (ut fra original gruppeinndeling) 

 Gruppeleder: Bidra til at diskusjonene fokuserer på hovedoverskrifter. Noter endringsforslag 

fortløpende på plansjer. Uthev gjerne endringer med farger/gjennomstreking. 

13:50 - 14:10 Alle gruppene sender ut diplomater til andre grupper (én diplomat til hver 
av de andre gruppene, i henhold til skjema) 

 Gruppeleder i vertskapsgruppa: Ta ansvar for en kort gjennomgang av status for din egen gruppes 

diskusjoner så langt. Diskusjoner. 

14:10 - 14:50 Arbeid i grupper (tilbake til original gruppeinndeling) 
 Gruppeleder: Sørg for en rask oppsummering av gode ideer fra de andre gruppene. Videre arbeid 

internt i gruppa på hovedoverskriftnivå. 

14:50 - 15:10 Pause 

15:10 - 15:40 Kort presentasjon fra hver gruppe 
 Gruppeleder eller andre utpekte frivillige 



Gruppe 1   
Besøker 

gruppe 

Arne Steffenrem Skog og landskap 

Andreas Sletten Fylkesmannen i Nordland 2 

Per Erik Sørås S-T Fylkeskommune 3 

Ole Kårvåg Møre og Romsdal Skognæringsforum 4 

Mathias Sellæg Skognæringa kyst 5 

Finn Olav Dahl NEG Skog AS 6 

Mette Bugge SINTEF Energi   

Jan Olsen Skogkurs   

Gruppe 2   
Besøker 

gruppe 

Bjørn Håvard Evjen Skog og landskap 

Lars Slåttå Fylkesmannen i Rogaland 1 

Inger Grethe Hansen Skognæringa Kyst 3 

Olav Norberg Olav Norberg Consult 4 

Asbjørn Kjellsen privat 5 

Nina Bråten Slettum Velg Skog og Skogselskapet i Trøndelag 6 

Per Reidar Næss Trøndelag Forskning og Utvikling   

Gruppe 3   
Besøker 

gruppe 

Gro Follo Norsk senter for bygdeforskning   

Rune Mikkelsen Fylkesmannen i Hordaland 1 

Kirsti Haagensli Kystskogbruket 2 

Gisle Tronstad InnTre 4 

Ståle Kristian 

Johansen 

Innherred Skognettverk 5 

Halle Heggli Statskog 6 

Jan Ole Skage Skog og landskap, avd. Fana   

Kjersti Kinderås Skognæringa Kyst   

Gruppe 4   
Besøker 

gruppe 

Gisle Westrum Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Bruce Talbot Skog og landskap, avd. Ås 1 

Odd Arne Bratland  S- T Fylkeskommune 2 

Hallvard Bakka Rogaland Skognæringsforum/AU 

Skognæringa Kyst 

3 

Tore Dønheim Skogselskapet i Møre og Romsdal 5 

Gunnar Kvaal Balsfjord kommune 6 

Petter Nilsen Norges Forskningsråd   

Torgunn Sollid Kystskogbruket/Skogkurs   

Gruppe 5   
Besøker 

gruppe 

Helmer Belbo Norsk Institutt for Skog og Landskap 

Trude Hagen Hansen Fylkesmannen i Troms 1 

Alf Daniel Moen FK-styringsgruppe i Kystskogbruket 2 

Torbjørn Frivik Skognæringsforum i S&F /Frivik 

Taubanedrift 

3 

Knut Sklett Skognæringa i Indre Namdal 4 

Helge Kårstad Kystskogbruket 6 

Thor Bjørkvoll SINTEF Teknologi og samfunn   

Sjur Haanshus Skogkurs   

Gruppe 6   
Besøker 

gruppe 

Egil Petter Stræte Bygdeforskning   

Harald Nymoen Kystskogbruket FM-gruppa 1 

Rune Hedegart NTFK, Regional utviklingsavdelingen 2 

Frode Løwø Skognæringa Troms 3 

Bjørn Arve Øvereng Skognæringa i Indre Namdal 4 

Tor Kvam HiNT 5 

Nils Olaf Kyllo Norsk institutt for Skog og Landskap   

Line Venn Norsk Skogbruk   



Forskning og utvikling i kystskogregionen 

Oppsummering fra gruppe nr. ? 



PRODUKTUTVIKLING 
Prosesser som bidrar til at nye skog- og treprodukter og -tjenester utvikles. Noen er nye for markedet, noen er nye for 

produsenten og noen er helt nye og skaper nye markeder. 

Temaet innebærer både idéskaping, produktdesign og detaljkonstruksjoner, i tillegg til markedsundersøkelser og 

markedsanalyse. 

 

 

Aktuelle undertema: 

Marked 

• Markedsundersøkelser og markedsanalyse. 

• Dokumentasjon av byggekostnader 

• Dokumentasjon av CO2- lagring i bygg 

• Utnyttelse av skogreisningsskogen på Vestlandet – 

virkeskvaliteter 

• Virkeskvalitet og bruksområder 

Kompetanse 

• Sammenhengende kunnskap i verdikjeden 

• Substitusjonsutvikling, eks trefiber i stedet for andre 

materialer 

• Logistikk; riktig tre, i riktig kvalitet til riktig sted og 

tid 

• Kompetansemegler trebruk 

Samarbeid/klynge/arena 
• Seminar/studietur 

• Crossover kompetanseflytting; mikse 

fagfelt/næringer, for eksempel utvikling av nye 

isolasjonsmaterialer i trefiber, eks kjøleromspaneler 

i tre 

Industriutvikling 

• Limtre, massivtre 

• Trebruer som hyllevare 

• Databasert laftemodulering 

• Grensesnitt og overganger – innliming av bolter i tre

  

 



DRIFTSSYSTEMER OG DRIFTSTEKNIKK 
Med driftsteknikk mener vi de økonomiske, tekniske og menneskelige betingelsene som skal til for å oppnå et mest 

mulig effektivt og miljøvennlig skogbruk. 

 

 

Aktuelle undertema: 

Omdømme 
• Skogeiernes villighet itl hogst i barmarksesongen 
• Rekruttering til maskinføreryrket 
• Etablering av nye skogsentreprenører – risikovillig 

kapital 
  
Infrastruktur 
• Skogsvegbygging – hindrer utbyggingstakten? 
• Tilgjengeliggjøring av skogarealene – flaskehalser, 

skogsdrifter 
• Områdeplanlegging – ny driftsteknikk  

Avvirkningskostnader, økonomisk marginale 
hogstobjekt: 
• Pully – løpekatt som drar seg selv frem etter 

kabelen 
• Førstegangstynning til energiformål 
 
Terrengskader og miljøpåvirkning 
• Geotekstiler som flytematter 
• Beltegående maskiner med lavt marktrykk 
• Letter skogsmaskiner 



KOLLEKTIV ØKONOMI, NETTVERK OG SKOGNÆRINGAS OMDØMME 
Verdikjeden fra treet i skogen til ferdig produkt i markedet. Samla avkastning avhenger av hvor gode vi er i hvert 

enkelt ledd i verdikjeden. Hvor gode vi er til å profilere ei næring basert på fornybare råvarer avgjør vårt omdømme. 

For å lykkes i økt verdiskaping og omdømmebygging må vi utvikle næringas nettverk og koble aktører på tvers av 

verdikjedene. 

 

 

Aktuelle undertema: 

Økonomiske analyser 
• Samfunnsøkonomisk analyse 
• Klyngeanalyse 
  
Økonomiske virkemiddel 
• Investorfinansiering av skogproduksjon 
• Forbedring av skogfondsordninga 
• Samhandling av ulike virkemidler 
• Utvikling av nye kontraktsystemer for kjøp/salg av 

tømmer 

Gjensidig kunnskapsutvikling 
• Formidling av FoU-resultater 
• Cross-over kompetanseutveksling 
 
Eiendomsstruktur 
• Lovregulering – prisutvikling, driveplikt, skatt 
• Utredning av juss ved omfattende samarbeid i 

skogbruket  
• Utredninger i jord-, odel, og konsesjonsloven. 



SKOGEIERNES ROLLE OG ANSVAR – REKRUTTERING 
Hva er viktig fokus for rekruttering og for å aktivisere og bevisstgjøre skogeier, i ei tid hvor offentlig og privat 

veiledningstjeneste er bygd ned, og skogen har stadig mindre økonomisk betydning for den enkelte skogeier?  

 

 

Aktuelle undertema: 

Utviklingstrekk i «skogeiermassen» 
• Hva er, og hva vil bli, utviklingstrekkene i 

skogeiermassen framover? 
• Hva vil skogeier etterspørre i framtida? 
  
Beslutningsstøtte 
• Hva er den optimale organisering av dagens 

veiledningsapparat? 
• Alternativ beslutningsstøtte 
• Skogeiertilpassa skogbruksplanlegging 

Skogeierne og skogeierorganisasjonene 
• Utvikling av skogeierorganisasjonene – hvordan bli 

interessant for alle skogeierne? 
 
Økt omsetning av skogeiendommer 
• Hva skal til av praktisk-juridisk hjelp for at skogeiere 

selger skogen? 
  
  
 



KLIMA OG SKOG, MILJØ: KLIMASKOG 
Klimaskog er plantasjepregede skoger med intensiv skogproduksjon med hovedformål å binde mest mulig karbon. 

75 000 daa produktiv skog kan på Vestlandet binde 100 – 200 000 tonn CO2 (–ekvivalenter) Bruk av trær og skog som 

karbonlager er en velkjent og sikker metode, og langt billigere enn månelandingsprosjekter. 

 

 

Aktuelle undertema: 

Case-study 
• Klimaskogprosjekt i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal; 

skogeierorganisering, beregne CO2 – opptak og 
kvoter, utredning av nødvendige tillatelser osv 

 
Miljøtilpassing og optimalisering 
• Produksjonsmodeller 
• Skogplanteforedling, proveniens- og treslagsvalg 
• Bruk av fremmede treslag  
• Sitkagran - virkeskvalitet og bruksområder 
• Foryngelse: planteantall, analyse for 

kvalitetsproduksjon, plantetidspunkt, plantetype, 
markberedning 

• Klimaendringer og betydning for skogproduksjon 

Kartlegging 
• Definere arealer for plantesjeskog 
• Overbeiting av hjort og elg 
• Risikovurderinger: ras, erosjon, vind 
 
Miljø og klima 
• Spredning av eksotiske treslag 
• Sjeldne og trua arter  
• CO2-opptak, genetikk, treslag  
• Klimamodeller og klimadata nedskalert og evaluert 
  
 



NYTT TEMA 
Kort beskrivelse. 

 

 

Aktuelle undertema: 

Tema X 
• Eksempel 
 
Tema Y 
• Eksempel 

Tema Z 
• Eksempel 


