
 

 

Invitasjon til dialogmøte 

 

Kommersielle muligheter 
med Skogklyngen 
 

Tema: Nytt klyngenivå og økte ambisjoner 
 

Torsdag 2. mai kl. 12-16 

PFI-bygget (5.etg.), Gløshaugen i Trondheim 

 

 
Arena Skog jobber med utvikling av søknaden til neste nivå i det nasjonale 
Klyngeprogrammet, dvs. dagens NCE-nivå. Kommersielle muligheter og fremtidige 
konkurransefortrinn vil danne rammer for den nye søknaden. Dette passer godt både for 
muligheter vi ser innen klyngen og bedriftenes behov ift markedsutvikling og 
kommersialisering. Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen 
gang. Klyngenettverket Arena Skog har vært en suksess og er klar for å øke ambisjonene som 
klynge. 
 
På dialogmøtet vil det bli gitt en orientering om rammene og framtidig innhold. Det blir lagt 
opp til en drøfting og dialog for de prioriterte satsingsområdene. Frist for innsending av 
søknad er i begynnelsen av september. 
 
Invitasjonen går til deltakere i ARENA SKOG og aktuelle nye deltakere, dvs. næringsaktører, 
bedrifter, FoU og utviklings- og kunnskapsmiljø og samarbeidspartnere 
 
Programmet og mulighet for påmelding finner du på nettsiden arenaskog.no  
For nærmere informasjon ta kontakt på mob. 95239006 eller e-post kjersti@kystskogbruket.no  
 

 
Velkommen til workshop på Gløshaugen! 
 
 

Med hilsen 
Kjersti Kinderås 

Klyngeleder Arena Skog 
 
 
 
 

 

 

https://arenaskog.no/hendelse/workshop-skisse-til-ny-soknad-til-klyngeprogrammet/
mailto:kjersti@kystskogbruket.no


 

 

 
 

Program 
 

Kl. 12.00 Enkel lunsj serveres i foajeen 

Kl. 12.30 Velkommen - Nytt klyngenivå og økte ambisjoner 

 Bærekraft som strategisk plattform som grunnlag for ny søknad 

 Prosjektmuligheter 
o  Muligheter og prosjekter innen tre hovedområder (Bygg, Fiber og Råstoff) 

 Klyngens deltagere  

 Klyngens bidrag for næring, region, nasjon og effekter av å bli et ArenaPro-prosjekt 

 Gjennomgang av søknadens struktur og form  

16.00 Oppsummering 

 

 

 
 

Bakgrunn 

Arbeidet i ARENA Skognæringa i Trøndelag-prosjektet (ARENA SKOG) har siden oppstarten i 2016 
åpenbart mange og dels ulike utviklingsmuligheter og retninger for klyngen. Klynge-prosjektet tar tak 
i en rekke muligheter og barrierer som er felles for partnerskapet og som er svært krevende for 
enkeltbedrifter å løfte alene. Klyngen består av 46 bedrifter og partnere og har gjennomført 50 
pågående og 25 avslutta prosjekter i løpet av disse vel to årene, herav 10 internasjonale. Flere 
prosjektinitiativ er på gang. Klyngearbeidet har bidratt til synlighet utad og samling innad i næringen. 
Det pågående ARENA SKOG-prosjektet har finansiering ut 2019.  

Styringsgruppa for ARENA SKOG har satt i gang et arbeid for å avklare prioriteringer i en 
videreutvikling av klyngen ut fra de erfaringer som er opparbeidet gjennom ARENA SKOG. 
Klyngeprogrammet er under omlegging og det er aktuelt å søke på det som nå heter Arena PRO. 
Dette programmet er 5-årig og representerer et ambisjonsmessig løft for klyngen. 

Bioøkonomien har skutt fart og blitt mer differensiert. Interessen for bruk av tre er sterkt økende 
nasjonalt og internasjonalt. Hvor innen dette har klyngen best forutsetninger for å fortsette å skape 
utvikling og konkurranse-kraft? Utviklingsmuligheter, markedsmuligheter, nye samarbeid og 
forsterkede konkurransefortrinn blir sentrale tema for de to samlingene og innrettingen mot neste 
fase for utvikling av klyngen som RCE.  

I tråd med målsettingene for klyngeprosjektet er det utviklet et langt bedre grunnlag for videre 
samarbeid og fornyelse som grunnlag for økt vekst. Klyngens deltakere og nye deltakere inviteres til 
en siste workshop for å bidra til å prioritere og definere innhold i søknaden.  


