
 

Skognæringa i Trøndelag – et samarbeidsforum  
for aktører i hele verdikjeden 

 

Skognæringa i Trøndelag  
Kontak: Kjersti Kinderås, mob. 95239006, E-post: kjersti.kinderas@skogselskapet.no. Postadr.: Skognæringa i Trøndelag, TFoU, serviceboks 2501, 7729 Steinkjer. 

 
 

 

Stortingspolitikere Trøndelag  

Kommuner i Trøndelag  

Trøndelag fylkeskommune  

Skog- og trebedrifter og organisasjoner  

Samarbeidspartnere 

Presse 

 
 

Invitasjon til valgkampmøte om skognæringspolitikk  

Visjoner for bærekraftige samfunn 

Alt: Fremtiden ligger i skogen  

22. august fra kl.12 til kl. 15 på Norske Skog Skogn  

 

Verden etterspør stadig flere løsninger av skog og tre. Skognæringa i Trøndelag har særlige 

forutsetninger for å møte denne etterspørselen gjennom å være en komplett skog- og treklynge, samt at 

vi har etablert innganger i nye verdikjeder og samarbeid med verdensledende FoU miljøer. Skogklyngen 

med utgangspunkt i Trøndelag løfter blikket og ambisjoner internasjonalt og leder an i utvikling og 

kommersialisering av bioøkonomien. Skognæringa har gått fra å være en tradisjonsrik næring med lang 

historie til å bli et symbol på fremtiden. I tillegg til at vi kan firedoble omsetningen og øke verdien pr 

stokk har tre potensial til å bli ett av Norges mest effektive og rimelige klimatiltak. 

I lys av dette har vi ambisjoner om å gå fra Arena Skog til et høyere klyngenivå: Arena PRO med nye mål 

og muligheter og styrket innsats. 

Skognæringa i Trøndelag inviterer for 8. gang til valgkampmøte Skogn.  

 

 

Program 

Kl. 12.00  

 

Velkommen ved Knut Dreier, leder for Skognæringa i Trøndelag 

  - Lansering av klyngens nye navn 

Framtidens næringsliv ved Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag  

Framtidsmuligheter med bruk av tre  

- Trøndersk tre i 6 etasjer ved Knut Amund Skatvedt, prosjektleder Arena Skog 

- Bruk av trefiber gir muligheter i nye markeder ved Lars Johansson, prosjektleder Arena Skog 

- Kortreist, miljøsertifisert tømmer fra Midt-Norge ved Ole Bakke, prosjektleder Arena Skog 

Kl. 13.15 Kaffe og en matbit. Framvisning av ny bruk av tre (stands)  

Kl. 13.45 Paneldebatt – en representant fra hvert parti 

Audun Ottestad leder debatten 

Kl. 15.00 Oppsummering 
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Skognæringa i Trøndelag – en velfungerende og komplett næringsklynge 

Skogpolitikken er nasjonal, men utøves regionalt og lokalt, og handler om å utnytte de bærekraftige potensialene i 

våre store og økende skogressurser. Næringa har flere verdikjeder som alle bruker råstoff fra det samme treet og som 

derfor er gjensidig avhengig av hverandre. Dette er en bærekraftig framtidsnæring da råstoff fra skogen i praksis kan 

erstatte alle produkter vi får fra oljen, samt inngå i andre produkter som f.eks. kompositter, byggematerialer og fôr. 

Gjennom innovasjon og forskning finnes stadig nye anvendelsesområder. 

Treprodukter til bygg, bolig og industri blir stadig mer attraktive. Dette både på grunn av materialenes egenskaper, 

de miljømessige fordelene, nye produkter og ikke minst ny bevissthet og livstilstrender. Skognæringa er stor i 

bioøkonomien, og har forutsetninger om å lede an i det grønne skiftet og i utviklingen av et internasjonalt 

konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser. Samtidig som at klyngen bidrar til å skape nye 

produkter og løsninger så reduseres klimagasser og fremtidsrettede arbeidsplasser skapes. 

Trøndersk skog- og trenæring omsetter for over 8 milliarder kroner per år. Klyngens eksportandel er vesentlig, hvor 

treforedlingsbedriftene eksporterer over 90 prosent. Klyngens posisjon understekes av lang tradisjon for omstilling og 

nytenking, samt evne til å tiltrekke seg nyinvesteringer og nyetableringer. Tunge FOU miljø og utdannings-

institusjoner innenfor teknologi, økonomi, samfunnsvitenskap og andre kunnskapsmiljø er lokalisert i regionen og 

bidrar til utvikling av næringa. 

Fra Arena Skog til Arena PRO 

Prosjektet Arena Skognæringa i Trøndelag (Arena Skog) ble i sterk konkurranse med andre næringer tatt opp i det 

nasjonale Klyngeprogrammet i 2016 og står nå foran et nytt løft i utviklingen, gjennom søknaden til Arena Pro.   

Klyngens hovedmål for den kommende prosjektperioden (2020-2025) er å bidra til å identifisere kommersielle 

muligheter innen bioøkonomien, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og således skape ytterligere vekst i 

eksisterende og nye verdikjeder. Klyngens partnerskap og nettverk skal kobles sammen for å utvikle fremtidens 

produkter som øker verdiskapingen og verdien på råvaren.  

Klyngens satsing bygger på den sterke samhandlingskulturen i Trøndelag, hvor det fylkespolitiske engasjementet har 

vært helt avgjørende. En god framtid krever politisk oppmerksomhet, prioritering og felles innsats i det grønne skiftet. 

Om valgkampmøtet 

Som det framgår av programmet blir paneldebatten hovedsak på møtet. Tema blir derfor hvordan politiske partier i 

Trøndelag kan og vil legge til rette for  utvikling av skognæringa.  

Av hensyn til serveringen trenger vi oversikt over antall deltakere. Link til påmelding med frist 13. august her.  

For spørsmål ta kontakt på e-post kjersti@kystskogbruket.no eller mob. 952 39 006.  

Velkommen!  

Steinkjer 8. juli 2019 

Skognæringa i Trøndelag 

Knut Dreier 

Styreleder 

 Kjersti Kinderås 

Daglig leder 

 
 

Samarbeidsforumet Skognæringa i Trøndelag ble etablert som et resultat av et politisk initiativ i Fylkestingene i Trøndelag i 2004/2005. Erfaringene har gitt 

aktørene en erkjennelse av gjensidig avhengighet og at vi oppnår mer sammen.  

 

Skognæringa i Trøndelag har opplevd et stort politisk engasjement hos fylkespolitikerne, i kommunene og på nasjonalt nivå. Jf. også Fylkeskommunal 

Melding om kystskogbruket (2015). 
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