
 

                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENA SKOGNÆRINGA I TRØNDELAG 

25. og 26. oktober 2017  

Scandic Lerkendal, Trondheim 

 

Onsdag 25. oktober fra kl. 12-18 

Fagseminar  

TRE SKAPER FRAMTIDEN 

-Nye muligheter og løsninger ved bruk av tre i Trøndelag (åpent arrangement) 
 

Det blir felles middag og aktivitet på kvelden. 

 

Torsdag 26. oktober fram til kl.13 

Samling for deltakerne i ARENA SKOG 

 

 

Statssekretær i Næringsdepartementet Lars Jacob Hiim innleder fagdagen TRE SKAPER FREMTIDEN med innlegg om 

regjeringens politikk for en konkurransedyktig skog- og trenæring. 

Splitkon har hatt en spennende utvikling. De investerer nå i massivtrefabrikk. Morten Leander Johansen, daglig leder i 

Splitkon Limtreprodukter tar oss med på reisen. 

ARENA SKOG har gjennomført første prosjektår og presenterer noen smakebiter på hva som foregår og hva som 

diskuteres. Fagdagen er åpen også for eksterne deltakere.  

På kvelden inviteres det til middag m.m. Vi håper at flere medarbeidere fra bedriftene deltar og blir bedre kjent med 

andre deler av klyngen.  

Deltakerne i ARENA SKOG fra næringa, kunnskaps- og FOU institusjoner og samarbeidspartnere fortsetter med eget 

seminar 26. oktober. Tord Lien, regiondirektør, NHO Trøndelag innleder dagen med utgangspunkt skognæringas 

muligheter i lavutslippssamfunnet. Næringas konkretisering av delmål for de neste årene blir presentert. Videre skal 

delprosjektgruppene for utviklingsområdene BYGG og SKOG/ INFRASTRUKTUR jobbe med prosjektidentifisering.  

Fotograf Sven-Erik Knoff har sett skognæringa gjennom kameralinsa i høst. Han avslutter dagen. 

 

Velkommen! 

Mvh 

Kjersti Kinderås 

Klyngeleder Arena Skog 

 

 

https://www.fotoknoff.no/


 

                                                                                        

 

 

 

Program 
 

Onsdag 25. oktober                                                                                                                                          Møteleder: Randi Dille 

TRE SKAPER FRAMTIDEN - Nye muligheter og løsninger ved bruk av tre i Trøndelag 

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 13.00 Velkommen ved Knut Dreier, leder for styringsgruppa for ARENA SKOG 

 Regjeringens politikk for en konkurransedyktig skog- og trenæring, ved Lars Jacob Hiim, statssekretær for 

næringsministeren  

Fra idéfase, via frem og tilbake, til realisering av massivtrefabrikk i Modum, Morten Leander Johansen, daglig leder 

Splitkon Limtreprodukter  

 Nye muligheter og løsninger med bruk av tre 

Tre gir de beste bomiljøene 

- Produktutvikling- en genial idé eller bare hardt arbeid? ved Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast AS 

- Er arkitekten den nye produksjonsplanleggeren? Muligheter ved integrerte digitale forretningsmodeller ved Pasi Aalto, 

NTNU Wood  

- Det offentlige som pådriver for bærekraft og lokal verdiskapning, ved Hilde Sætertrø, NHO, Nasjonalt program for 

leverandørutvikling 

 Kaffepause 

Kl. 15.20 

 

 

 

 

Nye muligheter innenfor eksisterende, og aktuelle produkter med Fiber som råvare 

- Tre skaper framtiden og MMK FollaCell skaper framtid for tre, ved Lars Johansson, ARENA SKOG/RISE PFI 

- Biokompositter – nye muligheter for treforedlingsindustrien, ved Gary Chinga Carrasco,  RISE PFI  

- Reduksjon i energiforbruk ved raffinering ved bruk av temperatursensorer, ved Lars Johansson, RISE PFI 

Aktivt skogbruk gir mer kortreist tømmer og bedre klima 

- Teknologi, skogressurs og operasjonalisering av skogsdrift, ved Kjell Anders Vikan, Statskog 

- Nye løsninger for terrengtransport av tømmer på bæresvak mark, ved Helmer Belbo, NIBIO 

 

 

 

Kl. 17.00 

 

 

 

Kl. 18.00 

Effektive veger og transportsystemer gir mer kortreist tømmer  

- Får vi resultater av flaskehalssatsinga? ved Ole Bakke, ARENA SKOG/Allskog 

Kaffepause 

Skognæringas fornyelse og grunnlag for økt vekst 

Refleksjoner med deltakere i ARENA SKOG sammen med Erik Lahnstein, adm.dir. Norges Skogeierforbund.  

Vigdis Harsvik, dir. Innovasjon Norge Trøndelag, Aamund Saxrud, adm.dir. Norske Skog Skogn, Gisle Tronstad, adm.dir. InnTre 

og Snorre Furberg, adm.dir. Allskog. 

Oppsummering  

Kl. 19.00 Middag og sosialt opplegg 
 

Torsdag 26. oktober 

Samling for deltakerne i ARENA SKOG                

Kl. 08.30 Innledning ved Knut Dreier, styringsgruppeleder for ARENA SKOG 

 Skogindustriens muligheter i lavutslippssamfunnet –grønn konkurransekraft, ved Tord Lien, regiondirektør, NHO Trøndelag  

ARENA SKOGs utvikling og målsettinger ved prosjektteamet  

Kl. 09.45 Møter i delprosjektgruppene 

 BYGG og SKOG/ INFRASTRUKTUR  

 

Kl. 12.00 

 

ARENA SKOG sett gjennom kameralinsa.  Sven-Erik Knoffs møte med skognæringa 

Lunsj 


