
  

 

                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til åpen konferansen  
 

VERDIER I FRAMTIDSSKOGEN 
 

12. juni 2018, fra kl. 09.00-16.00 

Scandic Hell, Stjørdal 
 

Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapningspotensiale  

knyttet til skog og trebruk. Potensialene og mulighetene som ligger  

i framtidsskogen, verdiskapingen knyttet til disse skogressursene  

og hva gjør vi med dette er det gjennomgående temaet på konferansen. 

Kystskogbruket kjennetegnes bl.a. av 

- Et stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk. 

- Næringa satser på fornyelse som grunnlag for økt vekst.  

- Kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten.  

- Stort potensiale for å øke skogens betydning i klimasammenheng. 

- Skogproduksjonen kan øke betydelig gjennom oppbygging av framtidig skogressurser gjennom 

planteforedling, forbedret skogplanteproduksjon og bruk av utenlandske treslag.  

- Samfunnsøkonomisk bekymringsfullt med store avvik mellom areal som hogges og areal som blir 

tilplantet etter hogst.  

Blant flere spennende foredragsholdere er  

- Hans Aasnæs, Senior Vice President, Umo Group som innleder Framtidsskogen som grunnlag for utvikling 

av innovativ skogindustri i Norge. 

- Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog om Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt 

perspektiv. 

For nærmere informasjon kontakt Kjersti Kinderås mob. 95239006/kjersti@kystskogbruket.no eller Rasmus A. 

Stokkeland mob. 40649917/rasmus@kystskogbruket.no   

 

Velkommen til en spennende og viktig dag på Stjørdal! 

Kjersti Kinderås 

Klyngeleder Arena Skog 

Jan Olsen 

Daglig leder Skognæringa Kyst 
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   Program 12. juni 
 

 Kaffe/ te og rundstykker                                                                           Møteleder: Erik Lahnstein 

09.30 Velkommen 

 Framtidsskogen som kilde for innovativ skogindustri i Norge, Hans Aasnæs, Senior Vice President, 

Umoe Group 

 Industri og marked 

 Forventinger til framtidens tømmerstokk, Hans Velken, produksjonssjef Moelven Granvin Bruk 

Bruk av tømmer i Norsk industri i fremtiden, Lars Johansson, Lead scientist RISE PFI 

 Spørsmål og kommentarer 

11.00 Pause  

11.15 Klimaendring og skogbruk 

 EUs regler om opptak av CO2 i skog (LULUCF) – hva betyr det for Norge?, Jon Olav Brunvatne, 

seniorrådgiver LMD 

11.45 Lunsj 

12.30 Dagens og fremtidens skogressurser 

 Skogressurser i skogreisingsstrøk, Bernt Håvard Øyen, spesialrådgiver Skognæringa Kyst 

 Skogplanteforedling for framtida, Arne Steffenrem forsker NIBIO og Skogfrøverket 

 Skogplanteproduksjon i front, Per Olav Grande, daglig leder Skogplanter Midt-Norge 

 Utenlandske treslag viktig for kysten, Lars Slåttå, seniorrådgiver Skognæringa Kyst 

 Hva gjør Kystskogbruket med dette? 

Prosjekt Framtidsskogen i kystskogbruket Stein Bomo, fylkesskogmester Fylkesmannen i Rogaland 

Prosjekt Utenlandske treslag i kystskogbruket, Bernt Håvard Øyen, seniorrådgiver Skognæringa Kyst 

 Spørsmål og kommentarer 

14.20 Pause 

14.35 Fremtidens skogeier 

 Endringen hos skogeier og konsekvensene for skogbruket, Gro Follo, forsker RURALIS 

 Skogpådriverpilot i Trøndelag - Aktivitetsfremmende skogpådrivere i en grønn framtid, Tor Morten 

Solem, fylkesskogsjef Fylkesmannen i Trøndelag 

 Spørsmål og kommentarer 

15.20 Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, Lars Sperre, konsernsjef 

Norske Skog 

 

16.00 

Verdier i framtidsskogen 

Avslutning 
 


