
Skog- og trebruk bidrar til 

vekst og gode klimaløsninger
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FLIM



Arena Skog
- 3 år med stor aktivitet 

Kjersti Kinderås, klyngeleder







NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS

Nasjonalt program 

✓ for utvikling av klynger 

✓ med potensialer og ambisjoner 

✓ om omstilling, nyskaping og vekst

Klyngeprogrammet



Skognæringa i Trøndelags utviklingsplan



Vellykka Arena Skog satsing

Fra 2015 til 2018

Skog- og trebransjen i Trøndelag

+ 20 % Omsetning 

+ 5 % Verdiskaping

Bedriftene i klyngen

+ 20 % Omsetning 

+ 29 % Verdiskaping (Eksl. eksportrettet trefordeling)

Kilde: TFoU 2019



Fornyelse og 

grunnlag for ny vekst



1. Visjon og verdi 

Felles utfordringer 
og felles mål



4 Strategiområder

4 Delmål 

4 Utviklingsområder

Skognæringa i Trøndelag 
-skal ta en ledende rolle innen utvikling av bioøkonomien



1. Økt trebruk gjennom standardiserte produkter og løsninger for 
byggebransjen

2. Økt bruk av trefiber i nye produktområder og verdikjeder gjennom 
utvikling av

• trefiberbasert fiske- og dyrefôr

• trefiberkompositter

• nye kvaliteter av høyutbyttes markedsmasse for emballasje- og 
hygiene/absorpsjonsprodukter

3. Økt avvirkning i Trøndelagsskogen og mer effektivt logistikksystem

Øke bruken av tre gjennom videreutvikling 
Øke bruken av tre gjennom videreutvikling av eksisterende og nye produktområder og i andre typer materialer





2. Pådriver, tilrettelegger og bidragsyter



Utvikling av prosjektporteføljen
 

 

 

PROSJEKTMULIGHETER I 
SØKNADEN





Prosjekter

✓ 80 prosjekter

hvorav 75% med FoU-inst.

hvorav vel 15% med internasj. deltakere

✓ Vel kr 100 (200) mill. off. FoUI- midler 

Prosjektutvikling



3. Nettverk, møteplasser og inspirasjon



Felles møteplasser

Kunnskapsutvikling

Kunnskapsoppbygging

Kunnskapsformidling og - deling

Møteplasser

✓ 16 åpne konferanser/ 
fagmøter

✓ vel 90 samarbeidsfora



Utvikle samarbeidet mellom

bedrift - forsker - samarbeidspartnere
✓ Tverrfaglig forskergruppe

✓ Prosjektverksted
✓ Kompetansemegling



Informasjon og kommunikasjon
Næringas rammebetingelser

Nyhetssaker

✓ arenaskog.no (150 saker)

✓ Nyhetsbrev - 230 mottakere

✓ Facebook - 390 følgere

Medieoppslag

Deltakelse eksterne  møter, 
foredrag

Politisk kontakt



Klynge-klynge-samarbeid

✓ Studieturer

✓ Internasjonalisering

✓ Tverrsektorielt samarbeid

Klyngesamarbeid
✓ Sverige, Danmark, 

Tyskland

✓ Kartleggingsprosjekt 
med hav- og jord

Studieturer
✓Sveige, Danmark, 

Tyskland, Østerrike



Samarbeid med virkemiddelapparatet        
og myndigheter



Rekruttering 4 (5) phd/postdoc
ved NIBIO, Steinkjer

TILVEKST Rekrutteringsprosjekt            
– hele verdikjeden



TRE FORMER FREMTIDEN


