
Ett år etter oppstarten 
av Arena Skog har klyn-
geprosjektet jobbet med 
nærmere 40 utviklings-
prosjekter i trøndersk 
skogbruk.
17 prosjekter er alt avsluttet. 40 
er pågående, og rundt 30 nye er 
på gang i regi av Arena Skog.

– Mye av dette er løft som 
enkeltbedrifter ikke kan klare å 
jobbe med alene. Kjempespen-
nende å jobbe med, oppsumme-
rer Kjersti Kinderås, klyngeleder 
for Arena Skog. 

Denne uka har hun møtt sine 
samarbeidspartnere i trøndersk 
tre- og skogbruksnæring på fag-
seminar i Trondheim. 

– Jeg opplever at næringen har 
et eierforhold til prosjektet. De 
legger premissene, og har store 
ambisjoner for nyskapning og 
økt vekst, sier Kinderås.

Lokalisert i Steinkjer
Det var i oktober i fjor at klyngeut-
viklingsprosjektet Arena Skog ble 
etablert, og nå består det av nær-
mere 50 partnere fra hele verdikje-
den i trøndersk tre- og skogbruk. 

Arena-satsningen ble innført 
under Erna Solbergs tid som 
næringsminister, og har som 
hovedformål å styrke bedriftenes 
konkurransefortrinn gjennom 
økt innovasjonsevne og markeds-
utvikling rettet mot nasjonale og 
internasjonale markeder. 

Arena Skog har 2,1 årsverk, og 
er fysisk lokalisert i Steinkjer. I år 
er budsjettet på 4,1 millioner 
kroner, og av dette er 2,5 millio-
ner finansiert direkte fra Arena-
programmet og Innovasjon 
Norge. Resterende kommer fra 
deltagerne i klyngen og fra ulike 
prosjektmidler. 

Hovedsatsningene i klyngen er 
skog, bygg, fiber og infrastruk-
tur, og her samarbeides det 
bredt med forskningsinstitusjo-
ner og noe på internasjonalt 
nivå. I tillegg jobbes det aktivt 
for å gi samarbeidet identitet og 
omdømme gjennom en egen 
kommunikasjonsstrategi. Slagor-
det er «Tre former fremtiden».

På samlingen i Trondheim 
denne uka var det tid for å opp-
summere satsningens første år, 

og samtidig få siste nytt om 
Regjeringens prioriteringer for 
skog- og trenæringen. Nærings-
minister Monica Mæland (H) var 
representert ved statssekretær 
Lars Jacob Hiim.

– Skogen vokser fortsatt like 
sakte, men samfunnet utvikler 
seg stadig raskere. Vi må utvikle 
oss for å redusere avhengigheten 
av oljenæringen. Skog- og trein-
dustrien er en næring med stort 
potensiale. I Trøndelag har man 
god tilgang på ressursene, samar-
beidet er allerede godt utviklet og 
hele verdikjeden er representert, 
innledet statssekretæren. Han 
påpekte videre at Regjeringens 
forslag til statsbudsjett innehol-
der flere punkter som vil bedre 
rammevilkårene for næringen.

På samlingen på Scandic Ler-
kendal i Trondheim var fjernin-
gen av eiendomsskatten på mas-
kiner trumfkortet fra 
statssekretær Hiim. 

– Dette vil gi store lettelser for 
industrien, poengterte nærings-
ministerens utsendte, og medgir 
samtidig at det er en del å gå på 
med hensyn til virkemidler. 

Konkurransedyktige betingelser
– Vi er til enhver tid prisgitt de 
rammebetingelsene vi får. Over 
tid har konkurransebetingelsene 

blitt mindre og mindre. Men alt 
har sin grense, kommenterte 
administrerende direktør i Inn-
Tre AS, Gisle Tronstad, ikke bare 
fornøyd med Regjeringens prio-
riteringer. Blant annet har Inn-
Tre-sjefen og flere andre i nærin-
gen etterlyst fortgang i arbeidet 
i det såkalte «Flaskehalsprosjek-
tet». Konkurransebetingelsene 
må være de samme som hos 
konkurrentene.

– Vi jobber mye med å få effek-
tiv logistikk inn til industrien. 
Det er viktig at vi jobber videre i 
Norge med konkurransedyktige 
løsninger innenfor transport, 
poengterte Amund Saxrud, 
administrerende direktør for 
Norske Skog på Skogn. 

Lederne for to av Nord-Trøn-
delags største aktører innen tre 
og skogforedling er imidlertid 
enige om at det er riktig å tenke 
sammen når fremtiden skal skis-
seres for trøndersk skognæring.

Gir økt innovasjon
– I samarbeidet tidligere har vi 
fortsatt hatt mer fokus på felles 
utfordringer. Forskjellen nå er at 
vi i tillegg har større fokus på 
innovasjon både innenfor den 
tremekaniske industrien og tre-
foredlingsindustrien, utdyper 
Gisle Tronstad fra InnTre. I hans 

tilfelle gir Arena Skog mat til 
målet om å kunne bygge trehus 
i seks eller flere etasjer.

– Det er pri én i bygnings-
gruppa i Arena. Vi blir mer 
urbane, og får mindre plass. Vi 
jobber med å utvikle reisverks-
konstruksjoner i høyere bygg og 
gjøre dette til konkurransedyktig 
alternativ, forteller han. 

– Arena Skog er egentlig midt 
i blinken for oss også. Med Arena 
Skog har vi blitt mer strukturert 
og satt oss tydeligere målsetnin-
ger. I noen prosjekter samarbei-
der vi med andre, andre kjører 
vi alene, forteller Norske Skog-
sjef Amund Saxrud, uten at han 

ønsker å blande konsernets 
pågående gjeldssituasjon med 
rollen i Arena Skog. 

– Vi ønsker å jobbe med utvi-
klingsprosjekter, poengterer 
han, og viser til prosjekter som 
Fiborgtangen Vekst og Biokraft. 

Tre år
På landsplan er i dag 19 klynger 
tilknyttet Arena-programmet. 
Arena Skog er eneste skogklynge 
i Norge i klyngeutviklingspro-
grammet. Prosjektperioden er på 
tre år, og kan forlenges til fem.

Eva Hilde Murvold
eva.murvold@t-a.no / Tlf. 920 50 470

 • Arena Skog samlet til fagseminar i Trondheim denne uka.

Samarbeid om skog slår rot

ORIENTERTE: Statssekretær Lars Jacob Hiim orienterte på vegne av 
næringsministeren om Regjeringens ambisjoner for tre- og skog-
bruksnæringen. FOTO: ARENA SKOG/ FOTOKNOFF.

AKTIVT NETTVERK: Gisle Tronstad fra InnTre (i midten) og Amund Saxrud fra Norske Skog Skogn har stor tro på at Arena Skog vil bidra til å 
gjøre tre- og skogbruksnæringen i Trøndelag mer konkurransedyktig. Kjersti Kinderås er leder for klyngeprosjektet.

Lars Varlot tok bilder av 
elg på svømmetur i Verdal 
fredag morgen. – Jeg har 
aldri sett elgen der før, 
sier han.

Det sies at elgen er skogens 
konge, men den er heller ikke 

fremmed for å prøve seg i det 
våte element. Ved nitiden fredag 
morgen observerte Lars Varslot at 
ei elgku og to kalver la i vei på 
svømmetur i Verdalselva, – ikke 
langt fra sentrum.

– Jeg så dem gjennom kjøkken-
vinduet, og måtte jo ut og ta noen 
bilder, forteller han til Trønder-
Avisa.

Ifølge fotografen så det ut til at 
elgene bare var på en liten svøm-
metur.

– De svømte litt oppover, før de 
snudde og svømte tilbake og for-
svant inn i skogen igjen, forteller 
han.

Martin Gramnæs 
redaksjonen@t-a.no / Tlf. 74 12 12 00

Her er elgen på svømmetur i Verdal 

ELVENS DRONNING: Elgku med kalver i Verdalselva.
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