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Invitasjon til valgkampmøte om skognæringspolitikk  
16. august fra kl.12.00 til kl. 15.15 på Norske Skog på Skogn  

I forbindelse med Stortingsvalget i høst inviterer forumet Skognæringa i Trøndelag til møte på Skogn. 
Det er 7. gang forumet inviterer til valgkampmøte. Tidligere har vi hatt god deltakelse og stort politisk 
engasjement. Bransjen satser gjennom ARENA SKOG på fornyelse som grunnlag for ny vekst. Et løft som 
ingen enkelt bedrift kan gjøre alene. Det er bra! Vi er i det grønne skiftet. Skognæringspolitikken bør 
også være tema i dette Stortingsvalget.  
 

 
Program 
Kl. 12.00  

 
 
Velkommen ved Knut Dreier, leder for Skognæringa i Trøndelag 
 

  En kostnadseffektiv skogindustri, ved Amund Saxrud, adm. dir. Norske Skog Skogn 
 
Flaskehalser på offentlig veinett – hva er utfordringen? ved Ole Bakke, delprosjektleder 
i ARENA SKOG og Allskog 
 
ARENA SKOG – klyngeutvikling i praksis ved Kjersti Kinderås, klyngeleder        
                

Kl. 13.15 Kaffe og en matbit 
 

Kl. 13.45 Paneldebatt – en representant fra hvert parti 
 

Kl. 15.00 Oppsummering ved Rune Johnsen, adm. dir. Kjeldstad  
 

Skognæringa i Trøndelag – en velfungerende og komplett næringsklynge 
Skogpolitikken handler om hvordan om vi skal skape ei bærekraftig næring basert på våre store og 
økende skogressurser. Det handler også om hvordan vi kan utvikle skog- og tresektoren videre i samspill 
med- og respekt for miljøverdiene. Råstoff fra skogen kan i praksis erstatte alle produkter vi får fra oljen, 
samt andre produkter som f.eks. kompositter, byggematerialer og fôr. Gjennom innovasjon og forskning 
og utvikling gir dette store muligheter for framtida. 
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Treprodukter til bygg, bolig og industri blir stadig mer attraktive. Både på grunn av materialenes 
egenskaper, på grunn av de miljømessige fordelene og ikke minst basert på livstilstrender. Skognæringa 
har et fortrinn i overgangen til bioøkonomien, og har forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet og 
utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser. 

Trøndelag har råstoffet, industrien og nærheten til markedet. Tunge FOU miljø og utdannings-
institusjoner innenfor teknologi, økonomi, samfunnsvitenskap og andre kunnskapsmiljø er lokalisert i 
regionen og bidrar til utviklingen av næringa. 

Trøndersk skog- og trenæring omsetter for ca. 7 mrd. kroner per år. Klyngens eksportandel er vesentlig, 
hvor treforedlingsbedriftene eksporterer over 90 %, mens sagbrukene eksporterer 20-30 % av sine 
produkter. Klyngens posisjon understekes av lang tradisjon for omstilling og nytenking, samt evne til å 
tiltrekke seg nyinvesteringer og nyetableringer.  

Arena Skog 
Prosjektet Arena Skognæringa i Trøndelag (Arena Skog) ble i sterk konkurranse med andre næringer tatt 
opp i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet i fjor. Norge har bestemt seg om for at 
utviklingsmiljøene skal skape framtid.  

Arena Skog har en ambisiøs visjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. Klyngen 
består av et bredt partnerskap med aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. Det vil si 
næringsaktører fra de trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og 
kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrige støtteapparat. Nettsiden www.arenaskog.no gir mer 
informasjon om satsingen og pågående arbeid.  

ARENA SKOG bygger på den sterke samhandlingskulturen i Trøndelag som er utviklet over lang tid, hvor 
det politiske engasjementet har vært avgjørende. Samarbeidet er rettet mot innovasjon og 
markedsorientering med utgangspunkt i bioøkonomien. ARENA SKOG-prosjektet gir oss et ekstra løft 
med felles innsats inn i framtida og det grønne skiftet. 

Om valgkampmøtet 
Som det framgår av møteprogrammet blir paneldebatten hovedsak på møtet. Tema for debatten blir 
rammevilkår for næringa.  
 
Av hensyn til servering, trenger vi en oversikt over antall deltakere.  

Påmelding innen 10. august. For spørsmål kontakt kjersti@kystskogbruket.no eller mob. 952 39 006. 

Velkommen!  
Med vennlig hilsen 

Skognæringa i Trøndelag 
 

 Knut Dreier 
 Styringsgruppeleder 

 

 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 fylkes-
politikerne, i kommunene og på nasjonalt 
nivå. Jf. også den fylkeskommunale Melding 
om kystskogbruket (2015). 

Skognæringa i Trøndelag består av 
aktører fra hele verdikjeden. 

✓ ALLSKOG 
✓ NORSKOG 
✓ SB Skog 
✓ Statskog 
✓ Skogselskapet Trøndelag 
✓ Kvinner i Skogbruket 
✓ Norske Skog Skogn 
✓ MM Karton FollaCell  
✓ Kjeldstad Holding 
✓ Kjeldstad Trelast 

 
✓ Inn Tre  
✓ Moelven Van Severen 
✓ Fellesforbundet i 

Trøndelag 
✓ NHO Trøndelag 
✓ Transportselskapet Nord 
✓ MEF Trøndelag 
✓ Regionale skognettverk 

 
Observatører - Fylkesmennene og 
Fylkeskommunene 
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