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Landbruksministeren på Trøndelagsbesøk 6. august 2021 

Økt verdiskaping som følge av skogsveg- og pådriversatsing i Midt-
Norge 
 
Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre 

globalt. Vår nasjonale og regionale trebaserte industri har flere fortrinn, som høy kompetanse, 

rimelig og ren energi, samt at den ligger nært våre skogressurser. Derfor må vi sikre lokalt råstoff til 

industrien også framover. Det krever investering i foryngelse og god infrastruktur. 

WoodWorks! Cluster  
Klyngen WoodWorks! har sitt utspring i den fullstendige skogverdikjeden i Midt-Norge, der all 

verdiskapingen fra tømmeret skjer i Norge. Vi har i dag over 70 medlemmer og prosjekter over 
hele Norge. Klyngen blir mer og mer internasjonal, og vi jobber for å styrke næringen ytterligere 

til den fremtiden vi ser komme med det grønne skiftet. Norsk skog- og treindustri må posisjonere seg 

i den forventede kampen om det begrensede råstoffet. For å styrke klyngen har vi også med 
kunder og leverandører, FoU-miljø, myndigheter og forvaltning. 
 
Vi tenker både kort- og langsiktig:  

• Industrien har kapasitet til og ønsker å foredle mer tømmer allerede i dag, helst kortreist. 

• Vi jobber intenst for å utvikle nye grønne produkter, som vil kunne øke tømmerbehovet 
og verdiskapingen. 

• Tømmeret industrien trenger finnes i skogen. Vi jobber for god infrastruktur, både 
offentlig vei/bane/kaier og private skogsveier, for å få virket fram til industrien på en 
effektiv måte. 

• For å sikre høyt karbonopptak og langsiktig virkestilgang har vi stort fokus på foryngelse 
og skogpleie. 

 
Vi opplever at Regjeringen har satset på å stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte 
produkter, noe vi applaudere. 
 

Skogsvegsatsinga gir økt verdiskaping i Midt-Norge 
Hogsten i Trøndelag var 825 000 m3 i 2020. Skogindustrien bruker i snitt ca 1,5 millioner m3 
årlig, og ønsker mer lokalt virke. Dette til forskjell fra resten av landet, hvor tømmer 
eksporteres uforedla ut av landet. God infrastruktur er avgjørende for å sikre tilførsel av 
tømmer til industrien gjennom hele året, og helst øke hogsten. 
 
I Trøndelag ble det i 2019 søkt om statsbidrag til 50 skogsveier, som samlet hadde et 
tømmertilfang på 375 000 m3. Samfunnsverdien av dette tømmeret er 1,7 milliarder kr. 
Statsforvalteren hadde 22 millioner tilskuddskroner. For dette ble det realisert 31 veier, som 
løser ut 285 000 m3 og gir en samfunnsverdi for tømmeret på 1,3 milliarder kr i løpet av 
noen år. Dette gir 55 kr i verdi for hver tilskuddskrone! 
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Unik pådriversatsing i Trøndelag   
Skogsatsing Trøndelag er et felles prosjekt for å øke aktiviteten ved å aktivisere skogeierne. 
Arbeidet skjer gjennom seks skognettverk, der alle kommuner i Trøndelag er med, samt 
Surnadal, Aure og Bindal i hhv Møre og Nordland.  
 
Pådriverordningen fyller et behov for direkte kontakt med skogeier, og operer i rommet 
mellom skogeier på den ene siden og skogaktørene og kommunenes sterkt reduserte 
veiledningstjeneste på den andre siden. Skog- og vegpådrivere har kontakt med skogeierne 
for å gi informasjon og bygge opp kunnskap. Vegplanleggere planlegger veier og utarbeider 
solide byggeplaner, med kostnadsoverslag som grunnlag for søknad om statsbidrag og 
anbudsinnbydelse. For Kommunene er pådriverordningen et verktøy for å utføre 
forvaltningsrollen. Vi opplever også større politisk engasjement og kunnskap om 
skognæringa i kommunene. 
 
Vi vet dette gir resultater, og både skogkulturaktiviteten og skogsvegbygginga har økt i 
regionen. Vi skulle gjort mer og fortsatt satsingen. Men prosjektet er inne i det siste 
prosjektåret med finansiering fra Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Statsforvalteren 
og næringa. 
 
Vi ønsker sterkt å få på plass en nasjonal satsing 
som sikrer midler til en langsiktig finansiering av 
pådrivere og vegplanleggere i fylkene. Vår erfaring 
er at dette er nødvendig for å nå nasjonale mål om å 
øke aktiviteten og for gjennomføring av nasjonal 
skog- og klimapolitikk.  
 
 
 
 
Kontaktopplysninger:  
 
Kjersti Kinderås 
klyngeleder i WoodWorks! Cluster 
E-post: kjersti@woodworkscluster.no 
Mobil: +47 952 39006 
www.woodworkscluster.no  

 
 

 

Foto Sven Erik Knoff. 
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