
   

Skognæringsforum Nordland 
Leder: Kurt Jessen Johanson, Mosjøen Havn, mob. 95866094, E-post: Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no  
Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 99498088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no  

 

Styret i Skognæringsforum Nordland innkaller til  

Årsmøte for 2017 
 

4. april 2018 kl 15.15 – 16.15, sted: Mosjøen VGS avd. Marka. 

 

Årsmøtet arrangeres i tilknytning til fagdagen «Nordlandsskogbrukets kompetanse- og 

rekrutteringsbehov», som vi arrangerer i samarbeid med Mosjøen VGS  
 

Kl. 10.00 – 15.30 Seminar «Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov»,  
se vedlagte program  
 

Kl. 15.45 – 16.45 Årsmøte i Skognæringsforum Nordland 
 

Saksliste: 
 

 

Sak   1: 
Sak   2: 
Sak   3: 
Sak   4: 
Sak   5: 
Sak   6: 
Sak   7:  
Sak   8:  
Sak   9: 
Sak 10: 

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling 
Valg av møteleder 
Godkjenning av sakliste 
Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder 
Årsrapport for 2017 
Regnskap 2017 
Budsjett og handlingsplan for 2018  
Valg 
Medlemsverving og serviceavgift 
Resolusjon 
 

Kl. 17.00 Felles middag på kantina ved skolen i etterkant for de som ønsker det. 
Påmelding til middag på epost til torgunn@kystskogbruket.no  

 
Påmelding til årsmøtet og fagdag finner du her, med frist 1.april.  
 

Sted: Mosjøen VGS avdeling Marka, Honggardsvegen 33, 8658 Mosjøen 

 
Spørsmål knyttet til årsmøtet og fagdag kan rettes til sekretær for Skognæringsforum 
Nordland, Torgunn Sollid på mobil: 994 98 088, eller epost; torgunn@kystskgobruket.no  

 
Skognæringsforum Nordland håper på stor deltakelse fra 
skognæringsaktørene, både på konferansen og årsmøtet. 

 

Velkommen! 
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Saksframlegg 

 
 

Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling  

 

Innkalling til årsmøte ble utsendt 07. mars sammen med invitasjon til fagdagen 

«Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov», som gjennomføres i 

forkant av årsmøtet for 2017. 

 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes 

 

 

Sak 2. Valg av møteleder 

Forslag til vedtak: Kurt Jessen Johansson velges som møteleder. 

 

Sak 3. Godkjenning av sakliste 

Det vises til foreslått sakliste. 

Forslag til vedtak: Saklisten godkjennes. 

 

 

Sak 4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder 

 

To til å skrive under protokollen foreslås av møtet. 

Forslag til referent; sekretær for forumet, Torgunn Sollid. 

 

Forslag til vedtak: 

- Torgunn Sollid velges som referent.  

- Årsmøtet velger følgende til å skrive under protokollen: 

 

 

Sak 5.  Årsmelding for 2017 

Forslag til årsmelding for 2017 følger i eget vedlegg. 

Forslag til vedtak:   

- Årsmeldingen tas til orientering.  

- Årsmøteuttalelsen sendes pressen og fylkestingspolitikere i Nordland. 
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Sak 6.  Regnskap 2017 

Regnskap for Skognæringsforum Nordland (SfN) for 2017 legges fram på årsmøtet.  

Regnskapet for Skognæringsforum Nordland føres som prosjekt under 

Skognæringa Kyst SA, ettersom SfN ikke er registrert som egen organisasjon i 

Brønnøysundregistrene. Revisjon skjer som del av regnskapet for Skognæringa 

Kyst SA.  For revisjonsrapport, se årsrapport 2017 for Skognæringa Kyst. 

Regnskapsfører er Taraldsen Regnskap og revisor Deloitte ved Jan Eskil Sørli.  

For regnskapsåret 2017 pågikk fem prosjekt regi av Skognæringsforum Nordland,  

- Skoglekter i Nordland  

- Merverdi fra skogen 

- Blågrønt innovasjonssenter i Nordland 

- Skogpådriver i Nordland 

- Bedriftsnettverk 

- I tillegg har vi deltatt i følgende prosjekter:  

o NORFOR 

o SMIHL  

o Klimaskogprosjektet i Nordland 

o Utredning Sitkasagbruk i Midtre Hålogaland. 

Prosjektregnskap på de ulike prosjektene er vedlagt. For mer informasjon 

prosjektene, se Årsmelding for 2017. 

Forslag til vedtak: Regnskap for 2017 godkjennes.   

 

 

Sak 7.  Budsjett og handlingsplan for 2018  

Skognæringsforum Nordland gjennomfører følgende prosjekt i 2018. Det føres 

egne prosjektregnskap for hvert enkelt prosjekt. 

- Prosjekt skoglekter i Nordland  

- Blågrønt innovasjonssenter i Nordland 

- Skogpådriver i Nordland 

- Bedriftsnettverk 

 For mer informasjon om prosjektene, se vedlagte årsrapport.  

På bakgrunn av pågående prosjekter og aktiviteter har styret i Skognæringsforum 

Nordland satt opp vedlagte handlingsplan og budsjett.  

Forslag til vedtak: Handlingsplan og budsjett for 2018 godkjennes.   
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Sak 8.  Valg for 2018 

Valgkomiteens endelige innstilling legges fram på møtet. 

Årsmøtet skal velge medlemmer i styret for Skognæringsforum Nordland, samt 

leder og nestleder, og nytt medlem i valgkomiteen. 

Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes enkeltvis ved akklamasjon. 

 

 

Sak 9.  Medlemsverving og serviceavgift 

Gjennom skognæringas deltakelse i samarbeidet i Kystskogbruket, har 

skognæringa langs kysten de siste ti årene fått gjennomslag for viktige 

næringspolitiske saker. Kystskogbruket er også tildelt egne midler for å jobbe med 

tiltak retta mot kystskogregionen.  

For å styrke skognæringas rolle og legitimitet, er det viktig at aktørene i 

verdikjedene fra skogen i Nordland ser betydningen av å være medlemmer av 

kystskogsamarbeidet. Sammen kan aktørene i verdikjedene fra skogen fronte felles 

interesser og vi står sterkere som næringspolitisk aktør når vi står mange sammen.  

I 2016 ble det for første gang sendt ut giro for innbetaling av medlemsavgift, og 

Skognæringa Kyst SA har gjennom de 9 fylkesforumene nå til sammen 75 

medlemmer, fra Norske Skog Skogn til enkeltmannsforetak.  

Medlemsverving vil derfor også være en viktig sak for forumet også i 2017, og vi 

oppfordrer aktører i verdikjedene fra skogen til å bli medlemmer av organiseringa i 

Kystskogbruket, gjennom medlemskap i Skognæringsforum Nordland, som også 

girt direkte medlemskap i Skognæringa Kyst SA 

Medlemskontingent til Skognæringsforum Nordland/Skognæringa Kyst SA er 

vedtatt på årsmøtet i mars i 2016. Det sendes faktura på beløpet fra 

organisasjonen. 

Forslag til vedtak: Serviceavgift for medlemskap i Skognæringsforum Nordland 

følger satser i Skognæringa Kyst SA. 

 

 

Sak 10.  Årsmøteuttalelse – kompetanse og rekruttering. 

Forslag til årsmøteuttalelse legges fram på årsmøtet. 
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Å rsmelding for 2017 
Styret  
Styret har i 2017 bestått av disse personene. 
  

Leder: Kurt Jessen Johansson (Mosjøen Havn) 
Nestleder: Jostein Saus (Statskog)  
Styremedlem: Vibeke Unonsen (Allskog)  

Styremedlem: Bjørn Jarmund (Arbor) 
Styremedlem: Ansten Johansen (Polarsirkelen Skog og Bio)  
Styremedlem: Knut Dreier (Moelven van Severen, Namsos)  

Fylkesmannen i Nordland v/ fylkesskogsjef Andreas Sletten/Geir Sund, og Nordland fylkeskommunen 
v/ Henry Andorsen har observatørstatus i forumet, og deltar aktivt og konstruktivt gjennom sine 
roller i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket. 

Fylkestingsrepresentant Arve Knutsen er Kystskogbrukets politiske representant for Nordland og er 
aktiv og interesser observatør i forumet. 

Leder og nestleder har sammen med observatør fra Fylkesmannen fungert som et arbeidsutvalg. 
 

Arbeid i 2017 
Styret har i 2017 fulgt opp de fokusområdene som er prioritert ifølge handlingsplanen:  

- Skoglekter i Nordland  

- Merverdi fra skogen 

- Blågrønt innovasjonssenter i Nordland 

- Skogpådriver i Nordland 

- Bedriftsnettverk 

- I tillegg har vi deltatt i følgende prosjekter:  

o NORFOR 

o SMIHL  

o Klimaskogprosjektet i Nordland 

o Utredning Sitkasagbruk i Midtre Hålogaland. 

 

Fagdag/seminar 2017 

Årets fagdag/seminar hadde tittelen Grønn verdiskaping og byutvikling i Bodø 15. mars 2016 ble 

gjennomført i samarbeid tredriver i Nordland, Stein Petter Hillestad. Bakgrunnen for valg av tema var 

arbeidet med ny bydel i Bodø. Målet var å sette fokus på moderne trebruk i byggebransjen.  For mer 

informasjon om fagdagen, se her. Årsmøtet i Skognæringsforum Nordland for 2016 ble gjennomført i 

etterkant av seminaret. 
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Årsmøte for 2016  

Årsmøte i Skognæringsforum Nordland for 2016 be gjennomført i etterkant av seminaret Grønn 

verdiskaping og byutvikling i Bodø 15. mars 2017. Skognæringsforum Nordland kunne vise til stor 

aktivitet, med mange pågående prosjekter og godt næringspolitisk arbeid i 2016. Årsmøte med 

medlemmer og observatører ga uttrykk for tillit og tilfredshet med forumets arbeid, og ga uttrykk for 

at Skognæringsforum Nordland har betydning for skognæringa i Nordland. Det er tro på forumets 

framtid. 

En rikholdig årsrapport for 2016 viste stor aktivitet, med gjennomføring av prosjekter, etablering av 

nye prosjekter, flere større arrangementer og aktivt næringspolitisk arbeid. Satsingsområdene har 

vært knyttet til sikring av skogfaglig rekruttering og kompetanse, økt verdiskaping i verdikjedene fra 

skogen, nettverks- og klyngetenkning, infrastruktur og samarbeid på tvers av blå og grønn næring. 

Temaene ble fulgt opp videre i 2017. For mer informasjon om aktiviteten i forumet, se Årsrapport for 

2016. 

Skognæringsforum Nordland vedtok følgende resolusjoner fra årsmøtet, for utsending til pressen og 

fylkestingspolitikere i Nordland: 

 Uttalelse fra SfN 2017 Grønn byutvikling 

 Uttalelse SfN 2017 Grønn byutvikling og bioenergi 

 

 

Fornøyde medlemmer i styret i Skognæringsforum Nordland sammen med foredragsholdere Åsmund 
Bunkholdt (Trefokus) t.h., og investor Arthur Buchardt på fagdag. Stemningen er god før 
årsmøtemiddag på restaurant Bjørk, et ikke helt tilfeldig valgt sted for anledningen. 
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Styremøter: 

Det er gjennomført 4 styremøter i 2017; 14/3, 28/8, 23/9 og 12/12. 

I tillegg er det gjennomført 3 formelle arbeidsgruppemøter i forbindelse med planlegging av andre 

møter. 

I tillegg er det gjennomført en rekke møter gjennom de ulike prosjektene. 

 

 

 

Deltakelse på møter i Kystskogbruket: 

- Fylkesvis møte i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket 16. mars, diskuterte Utviklingsstrategi og 

satsingsområder for Kystskogbruket. 

- Jostein Saus representerte Skognæringsforum Nordland på vårens Kystskogkonferanse med tema 

FoU, innovasjon og produktutvikling, og medlemsmøte i Skognæringa Kyst i Kristiansand 23. mai 

2017 

- Det ble ikke gjennomført høstkonferanse i regi Kystskogbruket i 2017. 

 

Nettverksarbeid desember 2017 

Skognæringsforum Nordland har i tillegg presentert Skognæringsforum Nordland sine 

satsingsområder, prosjekter, aktiviteter og aktuelle næringspolitiske spørsmål på 

- FoU-seminar i regi FM  i februar 
- Skogpådrivermøte med kommunene Vefsn 28 februar, Grane og Hattfjelldal 28. mars, Hemnes og 

Rana 29. mars.  
- Møte med skogansvarlig, ordfører og og næringsaktører i alle de fem kommunene 23. august i 

Hattfjelldal 

Skognæringsforum Nordland med flere inviterte deltakere på 

besøk på Salten Verk 12. desember 2017 

mailto:Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
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- Valgkampmøte 24. august i Hattfjelldal 
- Møte med Innovasjon Norge om bedriftsnettverk 4. 

september på Skype  
- Seminar for presentasjon av NORFOR-resultatene 

3. oktober 2017 
- Deltakelse på Fylkesting for Nordland 10. oktober i 

Svolvær 
- Møte med Kunnskapsparken Helgeland og 

Hattfjelldal Vekst oktober 2017 
- Møte med rektor ved Mosjøen vgs 
- Møte med arbeidsgruppe og Salten Verk for 

orientering om arbeidet med ny tømmerkai i 
Salten, på Salten verk 12 desember. 

- Besøk på Saltdal Nasjonalparksenter og møte med 
ansatte ved Midtre Nordland nasjonalparkstyre 13. 
desember 2017 

 

 

Sendte brev og uttalelser: 

 Innspill til SK - felles strategi for kommunikasjonsarbeidet jan 2017 

 SfN – årsmøte Uttalelse SfN 2017 Grønn byutvikling og bioenergi 

 SfN – årsmøte Uttalelse fra SfN 2017 Grønn byutvikling 

 Uttalelse satsing på hogstmaskinsimulator 280217 

 Uttalelse SfN satsing på skogbruksutdanninga i Nordland 31.03.17 

 Høring SfN _innspill til Reg.plan landbr_juni 2017. 

 Brev til Nordland fylkeskommune 020817, avdeling for næring, kultur og utdanning med notat 

om:  

o Notat næring  SfN  

o Notat kultur og utdanning  SfN 

 

Fortløpende arbeid for forumet: 

- Nettverksbygging 

- Næringspolitisk arbeid 

- Arbeid med å finne aktuelle tema for etablering av nye prosjekter og aktiviteter. 

- Innspill til og dialog med Skognæringa Kyst og resten av trepartssamarbeidet i Kystskogbruket. 

 

Deltakelse og involvering i eksterne prosjekter: 

- NORFOR, Efficient value chains for the forest industry in Costal Norway,  i samarbeid med Sintef 

og Skognæringa Kyst 

- RFFNN - biobrennsel Nibio 

 

Årets fagdag/seminar Grønn verdiskaping og byutvikling  

 

Besøk ved Nordland nasjonalparksenter 13. 

desember 2017.  Naturveileder Sigrid Elise Lium 

ga styret i Skognæringsforum Nordland en 

engasjerende og interessant omvisning på 

senteret.  
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Årets Bodø 15. mars 2016 ble gjennomført i samarbeid tredriver i Nordland, Stein Petter Hillestad. 

Bakgrunnen for valg av tema var arbeidet med ny bydel i Bodø. Målet var å sette fokus på moderne 

trebruk i byggebransjen.  For mer informasjon om fagdagen, se her. Årsmøtet i Skognæringsforum 

Nordland for 2016 ble gjennomført i etterkant av seminaret. 

Over 100 interesserte deltakere fikk onsdag 15. mars 2017 presentert en rekke aktuelle 

byutviklingsrelaterte prosjekter under seminaret «Grønn verdiskaping og byutvikling» på Stormens 

Hus i Bodø. 

Bakgrunnene for valg av tema er flyttingen av flyplassen i Bodø, en satsing som ble endelig bekreftet 

av statsminister Erna Solberg under besøk i Bodø bare dager før seminaret. Her presenterte Solberg 

flytting av flyplassen i Bodø som en del av satsingene for ny Nasjonal Transportplan. 

Flyttingen av flyplass fører til at en hel bydel skal bygges opp på det gamle flyplassarealet. Dette 

betyr stor byggeaktivitet i Bodø i årene som kommer. Denne muligheten bør utnyttes til å skape nye 

grønne arbeidsplasser basert på regionale råvarer, ved å velge bærekraftige framtidsrettede 

byggeløsninger. 

Skognæringsforum Nordland og Tredriver Stein -Petter Hillestad i Nordland gjør felles front for å 

påvirke at den kommende byutviklingen i Bodø blir grønn! 

For å lykkes med grønn nyutvikling trenger vi kunnskap og kompetanse. Seminaret ga 

kunnskapsbasert påfyll knyttet til bruk av tre i klimasammenheng, treforedling og brukererfaringer, 

 
Dagnes møteledere, Stein-Petter Hillestad, tredriver i Nordland og Kurt Jessen Johansson, leder for 
Skognæringsforum Nordland, sammen med foredragsholder Geir Inge Enge, Driftssjef ved Coop Nordland - 
Energieffektive pilotbygg i massivtre i Nordland v/ (t.h.) og   
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til utfordringer om hvordan man skal ta bruken av tre videre, både teknologisk og politisk. Hele saken 

og foredragene finner du her. 

 

Valgkampmøte før Stortingsvalg 2017 

Skognæringspolitikk på dagsorden i Nordland 

Skognæringsforum Nordland skal ha takk for at dere inviterer til valgkampmøte om 
skognæringspolitikk - dette er en viktig læringsarena for oss politikere. Det var den samstemte 
tilbakemeldingen fra de 9 partiene som deltok på valgkampmøte om skognæringspolitikk i 
Hattfjelldal torsdag 24. august. 

Flere av partiene stilte med sine 1. og 2.-kandidater på valgkampmøtet om skognæringspolitikk i 

Hattfjelldal på torsdag. Det viser tydelig at skog har kommet opp som en viktig ressurs i overgangen 

til det grønne skiftet – noe de fleste av partiene også framhevet.  Skogen er en del av klimaløsningen 

og en viktig ressurs i bioøkonomien, som Toine Sannes fra MDG formulerte det. Skog- og trenæringa i 

Nordland har så langt ikke fått stor oppmerksomhet i valgkampen, men denne viktige naturressursen 

og verdiskapinga den gir må få større oppmerksomhet framover, mente flere av debattantene. 
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Fra paneldebatten. F.v. Kai Henriksen (H), Helge Hamre (KrF) og Erling Solvang (V). 

Kunnskapen om skognæringa i Nordland fikk et lite løft med innlegg fra noen av aktørene i 

Skognæringsforum Nordland. Her fikk partiene en innføring i både mulighetene og utfordringene 

skognæringsaktørene ser framover. Leder for Skognæringsforum Nordland, Kurt Jessen Johansson, 

informerte om forumets arbeid, hvor utvikling av samarbeid mellom aktørene i verdikjedene, økt 

satsing på FoU og bedring av infrastrukturen i Nordland er i fokus. De to store mottakerne av tømmer 

fra Nordland, Moelven Van Severen og Arbor Hattfjelldal, presenterte også rammevilkår som er 

viktige for industrien. Utbedring av flaskehalser på offentlig vegnett er et felles behov, som også vil 

være viktig for andre næringer. 
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Bjørn Jarmund, direktør ved Arbor Hattfjelldal, holdt et innlegg rundt industriutvikling i Nordland. 

Hvorfor må en hjørnesteinsbedrift i en region i Nordland ta så mye av kostnadene for det vernet 

storsamfunnet skal ha? Det var et av hovedutfordringene Bjørn Jarmund, direktør ved Arbor 

Hattfjelldal, ga debattantene. Statskog er en stor grunneier på Helgeland, hvor nå om lag 20% av 

arealet er båndlagt av vern. Nesten alle partiene var på tilbudssida også på dette temaet, og 

kompensasjonsordning for inntektstap for industrien og omdisponering av vernearealer ble 

debattert. SVs representant Åshild Pettersen, ville ta med seg innspill om omdisponering av 

vernearealer videre, etter å ha blitt klar over hvordan den store verneandelen på Helgeland slår ut. 
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Storsatsingen Arena Skog i Trøndelag vil også kunne gi ringvirkninger i Nordland, fortalte Knut Johan 

Dreier, adm.dir. ved Moelven Van Severen i Namsos. Som den viktigste mottakeren av skurtømmer 

fra Nordland, viste Dreier hvordan verdikjedestrømmene ikke bryr seg om fylkesgrenser. - Det er 

viktig at aktørene i verdikjedene har samarbeid på tvers av fylkesgrenser, slik tilfellet er i 

Skognæringsforum Nordland. På noen områder er vi konkurrenter, men i forumsarbeidet skal vi 

fokusere på det som er felles utfordringer. Slik kan vi oppnå større resultater enn hver for oss. 

Debatten viste ikke særlige skillelinjer i skognæringspolitikken før stortingsvalget. Det var enighet om 

at skogressursen har stor betydning i klimaregnskapet, og at det må legges til rette for at skogen skal 

ha en slik rolle også for de neste generasjonene. Da er det viktig å plante etter hogst og stelle 

framtidsskogen slik at vi har produksjonsskog med effektiv karbonbinding og høy kvalitet på 

tømmeret, også i framtida. 

 

Temadag for fylkestinget i Nordland 

Skog- og trenæring på dagsorden under 
fylkestinget i Nordland 

Skognæringsforum Nordland fikk tirsdag 9. oktober presentere muligheter og utfordringer for 
skog- og trenæringa i Nordland for et interessert fylkesting i Svolvær. 

Det næringspolitiske arbeidet til Skognæringsforum Nordland gir resultater. Tirsdag 10/10 fikk 

Skognæringsforum Nordland muligheten til å presentere skog- og trenæringa i Nordland for 

fylkespolitikerne under Fylkestingets Temadag i Svolvær. 

Seks representanter for skog- og trenæringa holdt innlegg i løpet av de 2 ½ timene som møtet varte. 

Alle innlederne kom med klare oppfordringer til fylkestinget innen de ulike temaene. Oppsummert 

ønsker Skognæringsforum Nordland at fylkespolitikerne bidrar på disse punktene: 

- Lokal kompetanse hos bestiller, entreprenør og rådgiver er kritisk lav! Må heves. 

- Overordnet innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategi må tas i bruk i Nordland fylkes som 

virkemiddel for økt trebruk. 

- Satsing på grønne næringsklynger i tilknytning til eksisterende industri. 

- Bidra til å løfte innovasjonsevne i skog- og trenæringa ytterligere gjennom etablering av 

kompetansemegler. 

- Etterspør handling fra administrasjonen for å få oppskriving og utbedring av offentlig 

vegnett. 

- Vern må legges der det er hensiktsmessig. 

- Krev konsekvensutredning før vern gjennomføres. 

- Innkjøp av lassbærer til Marka, den eneste landbruksskolen i Nordland med skogbruksfag. 

Her kan du se hele tematimen om skog- og trenæring på fylkestinget i Svolver. 
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Kurt Jessen Johansson (havnesjef i Helgeland Havn, og leder for Skognæringsforum Nordland) 

informerte om skognæringa i Nordland, deriblant ressursoversikt og eiendomsstrukturen. Videre 

orienterte han om hvordan vi i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og 

skog- og trenæringa kan følge opp anbefalingene fra Melding om kystskogbruket. 

Snorre Friden Furberg, adm.dir. i Allskog holdt innlegg om utfordringene knyttet til infrastrukturen i 

Nordland, som er en svært kostnadsdrivende faktor for de skogbaserte aktørene. Furberg 

tydeliggjorde også behovet for å øke avvirkninga for leveranser til de store skogbaserte 

industriaktørene i Nordland, Elkem Salten Verk og Arbor i Hattfjelldal. Elkem Salten har i tillegg til 

dagens behov, planer om oppbygging av produksjon i Moi Rana, dette vil gi enda større behov for 

virke framover. 

Muligheter og utfordringer for å få utnyttet verdiskapingspotensialet i skog- og trenæringa i 

Nordland ble presentert av både industri og faginstans; Bjørn Jarmund, adm.dir ved Arbor 

Hattfjelldal, kunne vise til sponplateproduksjon basert på lokale ressurser i Hattfjelldal gjennom 60 

år. Også for Arbor i Hattfjelldal er transport og infrastruktur en betydelig konstadsdriver. Jarmund 

viste også til hvordan det stadig økende vernetrykket på Statskogs grunn i Helgelandsregionen ført til 

enda høyrere transportkostnader når virket ikke lenger kan avvirkes lokalt. Stein Petter Hillestad, 

tredriver ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, viste en lang rekke eksempler på moderne bruk av tre. 

De trebaserte byggeløsningene nå er konkurransedyktige på pris, har bedre brannegenskaper enn 

stål og betong, og de bidrar svært positivt i klimasammenheng. Her må det offentlige gå foran for å 

ta de nye klimavennlige byggeløsningene i bruk! 

Jostein Saus, kvalitets- og miljøansvarlig i Statskog, orienterte om skogvern og andre restriksjoner og 

faktorer på Statskogs grunn som avgjør tilgjengelige arealer for aktivt skogbruk. Saus bekreftet Bjørn 

Jarmund`s fremstilling om effekten av økt vern på Helgeland, hvor nå ca 20 % av Statskogs areal er 

båndlagt i form av vernerestriksjoner. Torgunn Sollid, kommunikasjonsansvarlig i Skognærings Kyst 

og innleid sekretær for forumet, avsluttet med innlegg om skogbrukets rolle i klimapolitikken. Hun 

snakket også om behovet for økt kompetanse og rekruttering til skogsektoren, etter en lang periode 

hvor kunnskapen om skogbruk og skognæringa i veiledningsapparat og forvaltning har vært fallende. 
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Prosjektarbeid 2017 

FoU –prosjekt på infrastruktur: Efficient value chains for the forest industry in Costal Norway 

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av 
kaier tilknyttet skognæringen. Målet er å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som 
transporteres på skip i Kyst-Norge. Prosjektet vil også stimulere til regional vekst og bruk av lokalt 
tømmer i den norske skogsindustrien. Prosjektet skal starte opp i september 2014, og gå over tre år.  
 
I prosjektet vil verdikjeden knyttet til tømmernæringen analyseres og modelleres, med spesielt fokus 
på kaidrift og sjøtransport. Det skal etableres fleksible og robuste metoder for planlegging av effektiv 
drift av kaiterminaler, og for kostnadseffektiv transport av tømmer og tømmerrelaterte produkter 
ved kombinert bruk av land- og sjøtransport. Dette innebærer også modeller for effektivt samvirke av 
kaiterminaler. 
 
I prosjektet vil ulike case knyttet til skogbruket i Nordland og Nord-Norge analyseres. Casene 
omhandler blant annet effektiv biltransport, effektiv kaidrift og tekniske løsninger på kaiterminaler, 
aksjonshogster, og sjøtransport. Politiske aspekter vil også bli analysert for å identifisere drivere og 
barrierer, for økt bruk av kaier og sjøtransport, og for å bidra til bedre koordinasjon mellom aktørene 
i skognæringen. Dette vil også bidra til kunnskap om oppnåelse av økonomisk bærekraftighet i 
skogsindustrien og øke muligheten for videre vekst, og utvikling av produkter i regionen. 
 
Fra Skognæringsforum Nordland deltar Kurt Jessen Johansson, Jostein Saus og Odd Fagervoll i 
styringsgruppa, mens Andreas Sletten deltar som observatør. 
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Prosjektet ble avsluttet høsten 2017, med 
presentasjon av svært interessant funn på 
avslutningsseminaret. Denne viste at man 
gjennom prosjektet har utviklet en modell som 
kan gi anbefalinger på hvor ny industri bør 
lokaliseres og hvordan transportkjeder kan 
optimaliseres.  
 
Nettverksanalysen ga også interessante funn, 
og viser at samarbeidet og nettverkskoblingene 
i skog- og trenæringa i Nordland, bl.a. gjennom 
arbeidet i Skognæringsforum Nordland, er godt 
etablert og har høy grad av tillit 
 
For å se hele rapporten og presentasjonen av 
funn som ble vist på seminaret, se nyhetssak 
her.  
 

Infrastruktur på sjø  
Nordland har som mange av kystfylkene, store arealer sjønær skogreisingsskog uten tilgang til 

skogsveger eller anna infrastruktur.  Skognæringsforum Nordland har fått et stadig sterkere 

engasjement knytte til et utvida fokus på infrastruktur. Nordland (og Trøndelag) har flere kommuner 

med skogsterreng som ikke sokner til offentlig vegnett. I disse områdene er det behov for å utrede 

alternative transportløsninger for se hvilke løsninger som gir beste løsningene for skogbruket i 

Nordland. Dette gjelder særlig kommunene Nærøy (Nord-Trøndelag), Bindal, Sømna og Brønnøy, 

Vevelstad, Dønna og Alstahaug i Nordland. Skognæringsforum Nordland startet derfor i vår et arbeid 

for å øke kompetansen knyttet til tømmeravvirkning med sjøtransport av tømmer. 

Oppfølging av Sjøtransportseminar i Brønnøysund 19.-20 mai 2015 - LEKTERPROSJEKT 

Nordland har store tømmerressurser som er plantet i skogreisingstid. I denne perioden var transport 

til sjø en tilgjengelig og vanlig driftsmetode, og tilgang til veg derfor var ikke vektlagt i 

skogreisingsplanlegginga. I tiårene etter krigen, hvor disse skogressursene ble bygd opp, var sjøvegen 

en vanlig transportåre i mange av kystområdene, både for person- og varefrakt. Tømmerverdien var 

stor, og fløting av tømmer på sjø, vann og elver var derfor en økonomisk transportmetode helt fram 

mot 90-tallet. Mye av skogreisingsskogen ble derfor planet i liene og brattene langs fjorder og på 

øyer.  

De siste tiåra har tømmerdrift til sjø og sjøtransport vært en lite brukt driftsmetode. Med 

oljeøkonomi og endrede betingelser ble det etter hvert slutt på denne driftsformen, og fra 90-tallet 

og framover er mye av den erfaringsbaserte kunnskapen om denne driftsmetoden forsvunnet fra 

skognæringa.  Dette er i endring. Skognæringsforum Nordland er med sine 700 000 dekar 

skogreisingsskog Norges største skogreisingsfylke. Skogreisingsskogen utgjør 11% av det produktive 

skogarealet, og i store områder blir denne skogen klar for avvirkning i de neste tjue-tretti åra. For å få 

utløst de store sjønære skogressursene som står uten tilgang til veg, er det behov for å vekke liv i 

gammel metodikk med nytt utstyr! For merinformasjon, se også Egen nyhetssak om seminaret, og 

 
De engasjerte deltakerne på møtet 
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Rapport fra sjøtransportseminaret . Skogbæringsforumet besøkte i november 2015 også Energihogst 

for å innhente mer kunnskap om temaet, Se også nyhetssak om studieturen på Kystskogbruket.no. 

Sognæringsforum Nordland konkluderte etter Sjøtransportseminaret med at det er grunnlag for å 

starte et utredningsarbeid for å se om det er mulig å etablere en lekter for bruk i Nordland.   

Prosjekt skoglekter i Nordland 

Prosjektbeskrivelse 

Skognæringsforum Nordland ønsker å utrede muligheten for å etablere en modell som kan tilby 

skognæringsaktørene mellomlagring og uttransportering av tømmer fra hogstfelt i kystnære områder 

ved hjelp av lekter, der det ikke finnes tilfredsstillende kaianlegg og/eller vegforbindelse. 

Dette kan bidra til økt lønnsomhet for alle ledd i verdikjeden gjennom billigere og mer effektiv 

transport av tømmeret. 

Tilbudet vil være spesielt nyttig og kostnadsbesparende i terreng hvor det er vanskelig og dyrt å 

bygge skogsveg, hvor det er langt til nærmeste kai og hvor eksisterende veger har dårlig standard 

med særlige begrensninger på akseltrykk. 

For den enkelte skogeier, vil lekteren bety bedre muligheter for inntektsbringende utnyttelse av 

skogressursene. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er bl.a. besparte investeringer i skogsveger og 

økt utnyttelse av betydelige skogressurser noe som vil bidra til økt verdiskaping og sysselsetting 

gjennom hele verdikjeden. Tilbudet vil også redusere behovet for lang biltransport som gir 

miljøgevinst og positiv effekt for trafikksikkerhet. 

Skognæringsforum Nordland ønsker å bidra til utvikling av en forretningsmodell tilpasset forholdene i 

Nordland. Slik Skognæringsforum Nordland ser det, gjør værforhold vinterstid i Nordland det ønskelig 

å finne en modell med alternativ bruk av lekteren i vintermånedene.  

Gjennom forprosjektet ønsker Skognæringsforum Nordland å utrede hvilke eierskapsmodeller og 

forretningskonsepter som kan være aktuelle i vår region, få kartlagt lekterteknsike krav, alternative 

bruksområder (for eksempel flytende kai i de perioder av året hvor skogsdrift til lekteren ikke er 

mulig), og andre bruksområder og utleiemuligheter for å utnytte kapasiteten maksimalt og styrke 

inntektsgrunnlaget.  

Prosjektet ble sendt vinteren/våren 2016, og fikk høsten 2016 fullfinanisert prosejktet med kr 50 000 

fra Skogtiltaksfondet og kr 150 000 fra Nordland Fylkeskommune.  

Prosjektet hadde oppstartmøte 8. desember 2016 i Mosjøen, og arbeidet har pågått i hele 2017. Det 

viste seg undervegs at det pågår lignende utredninger i regi NIBIO og ALLSKOG, og Skognnæringsforu 

Nordland tok initiativ til at disse to initiativene ble koordniert. Det skaper synergier og enda større 

aktivitet i prosjektet. Dette førte til at det høsten 2017 ble søkt om forlengelse av prosjektperioden, 

slik at det kan gjennomføres en prøvedrift til lekter i samarbeid mellom de to prosjektene. Helgeland 

Havn har en sentral rolle i prosjektet, med Kurt Jessen Johasson som prosjektleder for 

Skognæringsforum Nordland.   
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Merverdi fra skogen 
Den største og viktigste verdiskapingen i skogbruket skjer i videreforedlingen. Det er her tømmeret 

gjøres om til salgbare sluttprodukter. Uten en videreforedling og et marked som kjøper produktene, 

vil også den øvrige del av verdikjeden i skogbruket stoppe opp. Utnyttelse av spesielle 

virkeskvaliteter for restaurering av gammel trehusbebyggelse kan være en nisje i markedet, som 

kommer som et supplement til den tradisjonelle tømmeravvirkninga for større industri og 

virkesomsetning ut over regionen. Dette kan gi mulig «merverdi» fra skogen for skogeierne i 

regionen, i tillegg til at lokale bygdesager og restaureringshandverkere kan øke sin aktivitet og 

verdiskaping. 

Vefsn kommune har med sin gamle og verneverdige trehusbebyggelse i Mosjøen, over mange år hatt 

fokus på restaureringshandverk og bygningvern i kommunen. Sjøgata er Nord-Norges lengste rekke 

av trehus og –brygger fra 1800-tallet. Arbeidet med bevaringen av denne trehusrekken har resultert i 

oppbygging av kompetanse i Vefsn museeum, som er en avdeling under Helgeland Museum. En lokal 

tilgang til ressurser og kompetanse er uvurderlig når man har stor bygningsmasse som er vernet. Som 

regionsenter og skogkommune er og bør det være interessant næringsmessig å bygge opp en kultur 

og næring rundt bygningsvern. Kommunene i regionen, det vil si Hemnes, Hattfjelldal, Grane og Rana 

ser verdiskapings-potensialet i dette prosjektet, og stiller seg svært proitive til å bidra  i 

prosjektarbeidet. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Helgeland Museum, Trønbdelag Forskning og Utvikling, og 

Kompetanseprosjektet i Kystskogbruket, som alle vil bidra med finanisering, arbeidsressurser og 

andre ressurser. 

På denne bakgrunn søkte  Skognæringsforum Nordland i desember 2015 Fylkesmannen i Nordland 

om støtte til prosjektet «Merverdi fra skogen. - Kompetansehevende tiltak knyttet til utnytting av 

virkesortimenter fra skog knytta til bygningsvern i Midtre Helgeland». 

Prosjektide:  

Merverdi fra skogen - kompetansehevende tiltak knyttet til utnytting av virkesortimenter fra skog 

knytta til bygningsvern i Midtre Helgelandsregionen. 

 

Mål: Merverdi fra skogen – økt verdiskaping 

Bred nettverksbygging knyttet til merverdi fra skogen 

 

Målgruppe:  

- Skogeiere i de deltakende kommunene 

- Bygdesager, entreprenører og handverkere 

- Beslutningstakere i offentlig og privat sektor 

 

Prosjektet var tenkt som et ettårig forprosjekt, med mål om videreføring av arbeidet gjennom 

hovedprosjekt. En videreføring gjennom Interreg ble vurdert, men det ble tidlig i prosjektet klart at 

dette ikke var aktuelt. Det viste seg derimot at de fem involverte kommunene ønsket å 

utredemuligheten for å ta noe av arbeidet videre gjennom etablering av en skogpådriver for 

regionen.   
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Prosjektbeskrivelsen skisserer gjennomføring av kursaktiviteter i regi av tre ulike arbeidsgrupper, 

samt generelt informasjonsarbeid om hvordan det kan legges til rette for merverdi fra skogen i form 

av næringsutvikling knyttet il spesielle virkeskvaliteter fra skog.  

Kurs: 

- 2 kurs i tilstandsvurdering - gjennomført i henholdsvis Hemnes for norddelen av de fem 

prosjektkommunen, og i Vefsn for sørdelen av de fem prosjektkommunene.  

Totalt ca 30 deltakere (februar og mars 2017). 

 

 
 

- Kurs i utvelgelse og håndtering av spesielle 

virkeskvaliteter; «skogdag» på Susendal bygdesag.  

Tema: utnytting av spesielle virkeskvaliteter fra skog 

(mai 2016). 40 deltakere. 

Dagen startet på Susendalen Bygdesag for en kort 

innledning. Deretter bars det til skogs for å lære 

om virkeskvaliteter på gran. To graner ble felt og 

tatt med tilbake til saga, hvor disse ble skjært. I 

tillegg fikk forsamlingen se eksempler på ulike 

virkeskvaliteter fra sagas beholdning. 

For mer informasjon, se nyhetssak om 

arrangementet på Kystskogbruket.no:  «Skogdag» Susendal bygdesag 

 

- Kurs i bruk av spesielle virkeskvaliteter for båtbygging, 15 deltakere (30.sept.- 1. oktober 2016). For 

mer informasjon om innhold og gjennomføring, se her. 
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- 2-dagers kurs i bruk av spesielle virkeskvaliteter ved vindusrestaurering, 14 deltakere (26.-28. jan 

2017). Ekstern finansiering fra Kulturminnefondet søkt ut for innleie av fagkompetanse. For mer 

informasjon, se vedlagte rapport fra kurset. 

- Kurs i materialutnyttelse for bygdesager (to 2-dagers samlinger) (16.-17. mars og 6.-7. april 2017) 

gjennomført i samarbeid med prosjektet Tradisjonshandverk i Trøndelag. 4 deltakere fra Nordland.  

- Kurs i bruk av app for kartfesting av spesielle virkeskvaliteter gjennomfør i samarbeid med 

svenskepartnere 13. november, se invitasjon her. 

 

Studieturer 

- Studietur til Östersund – tema spesielle virkeskvaliteter fra skogen knyttet til 

restaurering/bygningsvern. 6 deltakere fra Nordland (oktober 2016). Gode tilbakemeldinger totalt 

sett, med interessante erfaringer fra 

materialforvaltning fra svenske forhold, men for mye 

fokus på museumsmessige spørsmål på deler av 

programmet.  

 

- Studietur til Innherred gjennomført 7.-8- sept. 2017. 

Tema «Materialbruk og bygningsvern – erfaringer og 

potensiale». Målgruppa beslutningstakere, 

bygdesageiere og bygningshåndverkere. 8 deltakere, 

svært gode tilbakemeldinger på faglig innhold og 

nettverksbygging. 

 

 

 
Byantikvar Tove Norgård i Levanger kommune. 

 

 

 
Studietur til Innherred høsten 2017. Her besøk hos Snekkeriet på Verdal, en bedrift som har spesialisert seg på 

restaureringsmarkedet. Daglig leder Atle Aune i samtale med Wibeke Johansen, Øyvind Snefjellå, Øystein 

Dyrlie, Åshild Elisa Kittelsen, Torfinn Aanes. Are Halse og Irene Løken Gustafsson deltok også på turen. 
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Sluttseminar 
- Sluttseminar: gjennomført 1.-2. november. Programmet 

første dag var knyttet til avslutning for prosjektet, med tema 

spesielle virkeskvaliteter, virkestilgang og 

tradisjonshandverk, dag to hadde tema ny og gammel bruk 

av tre knyttet opp mot Bygningsvernsenter i Vefsn. 

- 53 deltakere på første dag og 56 deltakere på 

seminarets andre dag.  

- Svært gode tilbakemeldinger både undervegs og i 

etterkant. Klare tilbakemeldinger om behov for en arena for 

nettverks, kompetansebygging og erfaringsutveksling. 

- For mer informasjon med lenker til foredrag, se 

nyhetssak på Kystskogbruket.no her. 

 

 
 
 

Samarbeidsparter: Nord Universitet/Geodata.,  
Kommunene i regionen; Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana, Helgeland Museum, 
Skogeierlaga i regionen, Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU), Jemtli (svensk part), regionale 
maskinentreprenører, tradisjonshandverkere og bygdesagbruk, Vefsna Regionalpark, Statskog, FM i 
Nordland og Tredriver i Nordland. 
 
Resultat knyttet til nytt verktøy i prosjektet 
I prosjektbeskrivelsen er arbeidet med utvikling av app for kartfesting av spesielle virkeskvaliteter i 
skog skissert gjennomført i et samarbeid med GIS-studiet ved Nord Universitet. Til tross NU sitt ønske 
om samarbeid, viste dette seg å være vanskelig gjennomføre. Vi har derfor valgt å kjøpe 
utviklingsarbeidet. Det er gjort et omfattende og grundig utviklingsarbeid med appen. Utviklingen av 
selve verktøyet er utført av Geodata, og vi har vært svært heldige med kontaktperson i firmaet, Roy 
Svaliaunet, viste seg å ha skogbruksfaglig utdanning som bakgrunn. Dette har vært en stor fordel, 
siden forståelsen for konseptet var på plass fra første stund, i tillegg til god innsikt i og kunnskap om 
det skogfaglige innholdet som skulle på plass i verktøyet.  
 
Det er gjennomført uttesting med aktuelle brukere for innspill til forbedringer, både på norsk og 
svensk side. Det er også gjennomført kurs i bruk av appen, med målgruppe skogeiere, 
bygdesagbrukere , skogbruksplanleggere fra tømmerkjøperne og andre interesserte.  
 
Appen vil bli forvaltet av relevante aktører, det arbeides for å få på plass avtale med 
bygdesagforeningen. Svensk part knytter forvaltning av appen til foreningen Traditional Crafts.  
En rekke aktiviteter var planlagt for gjennomføring første halvdel av 2017. En del av disse måtte 
imidlertid utsettes p.g.a. stort arbeidspress hos flere av deltakerne. Prosjektet skulle opprinnelig 
sluttrapporteres innen medio september 2017, men fikk forlengelse til november 2017.  
 
For utdypende informasjon, se prosjektrapport med prosjektregnskap her. 
 

 
Torbjørn Prytz, en av de fremst 
kunnskapsbærerne knyttet til spesielle 
virkeskvaliteter fra skogen. 
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Økonomi i prosjektet 

På grunn av stor interesse for å gjennomføre kurs og andre aktiviteter i prosjektet, har det vært 

nødvendig å hente inn ekstra finansiering for å dekke utgifter knytte til noen av aktivitetene. Både 

Kulturminnefondet, Tredriver, Helgeland Museum og Vefsn kommune har bidratt. I tillegg har 

deltakeravgift vært nødvending for noen av tiltakene. Arbeidet med oppfølgingsprosjekt har medført 

noe mer tid på prosjektledelse, i tillegg til ekstra utgifter til prosjektledelse da noen av aktivitetene 

måtte avlyses i første runde og arrangeres på nytt. Underskudd knyttet til overforbruk på 

budsjettpost prosjektledelse i prosjektet vil dekkes av skogpådriverprosjektet og Skognæringa Kyst. 

Forprosjekt biogass Helgeland 
Skognæringa Kyst og Skognæringsforum, satser i samarbeid med Søndre Helgeland Miljøverk og 

flere andre aktører på Helgeland på utvikling av blå-grønn biogass basert på «blågrønt avfall». I 

utredning av regionale muligheter for biogassproduksjon og avsetting av biprodukter er Helgeland 

som region ganske unik. Helgeland har sterke nærings- og forskningsaktører innen alle 

primærnæringer -landbruk, havbruk og skognæring- som kan både bidra med avfall og råstoffer i den 

industrielle prosesseringen og står også som forbruker av produktene og er et Norge i «miniatyr». 

Prosjektet har en bredere inngang enn bare GROT, og skal utrede om avfallsprodukter fra både blå og 
grønn sektor – landbruk, havbruk og skogbruk – kan utnyttes til produksjon av miljøvennlig biogass 
på Helgeland. 

Avfallsselskapet Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), som har tatt initiativ til prosjektet, er de sikre 
på at dette er et område med et stort og uutnyttet potensiale. De har fått med seg en rekke 
næringsaktører og forskningsmiljøer i regionen er med på laget, og er nå i startgropa med et prosjekt 
som skal kartlegge mulighetene. Prosjektet, som har fått navnet Blå-grønn biogass Helgeland, har fått 
forskningsmidler og annen støtte til gjennomføring, i tillegg til at næringene har gått inn med midler i 
prosjektet. Prosjektet har ei total kostnadsramme på 1,1 millioner kroner, og er tenkt gjennomført i 
løpet av 2017. 

Samarbeidspartnerne som deltar i prosjektet er gjenvinningsselskapet Bio- Miljø AS, forsknings- og 
havbruksselskapet LetSea AS, Nordland Bondelag og Skognæringsforum Nordland. Norsk institutt for 
biokøkonomi (Nibio) på Tjøtta skal ha ansvaret for prosjektledelsen, med Vibeke Lind som 
prosjektleder. I tillegg er Alstahaug kommune og Sentrum Næringshage AS prosjektpartnere. 

Hovedmål: Utrede potensiale for biogassanlegg basert på lokale ressurser fra husholdning og blå-

grønn sektor i region Helgeland med fokus på regional utnyttelse og sirkulær økonomi 

Delmål: 

- Kartlegge tekniske løsninger og de nyeste forskningsresultater for avfallsgjenvinning til 

biogassanlegg og deres relevans for regionale muligheter på Helgeland, f.eks. blandingsforhold 

mellom råstoffene, energiutnyttelse, kvalitetskrav ift saltinnhold, flisstørrelse e.l. 

- Kartlegge kvalitet og kvantitet samt variabilitet av tilgjengelige organiske avfallsressurser i 

regionen, regionale forbrukere av sluttprodukter og krav til produktkvalitet 

- Kartlegge drifts- og samfunnsøkonomisk analyse inkl. logistikk og transport. Hvor ligger 

flaskehalsene? 
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- Identifisere forsknings- og utviklingsbehov som vil være relevant å løse regionalt og samtidig 

være overførbar nasjonalt og internasjonalt 

Omdømmeprosjekt – granas omdømme langs kysten.  
Omdømmeprosjektet er en del av prosjektet Informasjons og kunnskapsløft 2015–2017 som 

Skognæringa Kyst SA gjennomfører i samarbeid med Det norske skogselskap og Norsk Skogbruk, som 

er prosjektleder for hovedprosjektet. Dette informasjons- og kompetanseprosjekt skal prøve ut nye 

måter å informere på og teste ut nye kommunikasjonsformer, budskap og kanaler til ulike 

målgrupper. Kunnskap om holdninger til utenlandske trelags og norsk gran vil være viktig input til 

dette arbeidet, se også Melding om kystskogbruket, kapittel 14. 

Fylkene Nordland, Trøndelag og Rogaland – de samme fylkene som for klimaskog prosjektene, er 

valgt ut som «testfylker». Her er det gjennomført spørreundersøkelser i tre «sorter» kommuner i alle 

de tre fylkene, henholdsvis «tradisjonell skogkommune», «urban/by-kommune» og en «ytre 

kyst/problemkommune», for å se om det kan være fellestrekk ut fra dette på tvers av fylkene. 

Arbeidet ble gjennomført høsten 2016, og resultatene var klare i mars 2017.  

Funnene viser at det allment er positive holdninger til gran og barskog, men lite kunnskap om 

skogbruk. Gjennomgående finner vi at det skogbildet man er vant til, og har erfaring med, har 

betydning for hvilke holdninger man har til skog og skogbruk. 

Som opinion er man til daglig indifferent, men interessen og meningen kan aktiveres ved spesielle, 

gjerne lokale, hendelser (f.eks. hogst og planting) eller forhold. 

Kommunikasjonsmessig blir det viktig å ha en form for lokal beredskap og bevissthet med hensyn til 

når utfordrende saker er aktuelle. Og at man har lokal, proaktiv og gjerne (toveis) symmetrisk 

kommunikasjonskompetanse som kan tilpasses mottakerne ut fra absorberingsevne og vilje til å 

prosessere informasjon. 

Rapporten finner du her, i nyhetssaken på Kystskogbruket.no. 

Kompetansemegler – blågrønt innovasjonssenter for Nordland 
Nordland har lang kyst med stor sjømatnæring, store skogressurser og et aktivt landbruk. Dette gir 
fylket en unik mulighet til å ta føringen i etablering av blå-grønn næringsutvikling som en del av det 
grønne skiftet. Landbruket i Nordland er viktig både for enkeltkommuner og for fylket som helhet.  
 
Både Nordland Bondelag og Skognæringsforum Nordland har FoU og næringsutvikling som to av sine 
satsingsområder. Begge organisasjoner har vært/er involvert i en rekke FoU og utviklingsprosjekter, 
og aktiviteter i krysningspunktet mellom blå og grønn næring har det siste året hatt et særlig fokus.  
 
Som et av flere tiltak for å støtte dette arbeidet i Nordland har både Nordland Bondelag og 
Skognæringsforum Nordland hver for seg tatt til orde behovet for FoU-megling for økt 
kompetansebygging i tilknytning til blå-grønn næringsutvikling. Fylkesmannen i Nordland, avdeling 
landbruk, har vært en sentral samarbeidspartner i arbeidet for begge parter. 

Det er viktig at arbeidet med å etablere et blå-grønt kompetansemiljø er godt forankret og at 
sentrale kunnskapsmiljø med Nord universitet som sentral aktør. Det er også viktig at FoU-miljøene, 

mailto:Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
mailto:torgunn@kystskogbruket.no
http://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=6023


   

Skognæringsforum Nordland 
Leder: Kurt Jessen Johanson, Mosjøen Havn, mob. 95866094, E-post: Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no  
Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 99498088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no  

virkemiddelapparatet og næringsaktørene involveres og får muligheten til å diskutere hvordan dette 
kan organiseres, og komme med innspill til videre prosess. 
 
Prosjektgruppe bestående av Nordland Bondelag, Landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i 

Nordland, Skognæringa Kyst, NCE Aquaculture, Prosjekt Innovasjonspark ved Nord Universitet, NHO 

Nordland, Fakultet for biovitenskap og akvakultur - Nord universitet, Norges Forskningsråd, region 

nord og Norsk Havbrukssenter er etablert. 

 

Prosjektet v/Skognæringsforum Nordland har fått kroner 110 000 i støtte fra Nordland 

Fylkeskommune for gjennomføring av forankringsarbeidet.  

 

Arbeidet pågikk i hele 2017, med en intensivering høsten 2017. Reid Hole, prorektor ved Nord 

Universitet, har sterkt engasjement i saken og bidrar inn i arbeidet. Det skal etter planen 

gjennomføres et utviklingsseminar 1. februar 2018 for å forankre arbeidet hos FoU-aktørene og de 

blå- og grønne næringene. 

 

Skogpådriver for Nordland 
Regjeringen har gjennom de siste årene økt bevilgningene til infrastruktur i skogbruket, med en 

økning av de tildelte vegmidlene gjennom Landbruksdirektoratet. Som Skognæringsforum Nordland 

er kjent med, har FM i Nordland de siste årene returnert hele eller deler av de tildelte vegmidlene. 

Nordland er landets største skogreisingsfylke, med et langsiktig avvirkningspotensial på 0,5 mill kbm 

pr år (Strategisk plan for Nordlandsskogbruket 2012-2025).. Nordland har en vegdekning på 

0,3km/km2 prod. skogareal (kilde: FM i Nordland). Generelt har kystfylkene 1/10-del av vegdekninga 

til innlandet. Sammen med Finnmark har Nordland den laveste skogsvegdekninga i landet (Strategisk 

plan for Nordlandsskogbruket 2012-2025). Det er svært viktig at skogbruket utnytter det 

mulighetsvinduet den økte satsingen innen infrastruktur gir, for å få økt bygging av skogsbilveger i 

kystfylkene. 

Årsakene til den lave skogsvegdekning i Nordland er flere; manglende aktivitet hos skogeierne, stor 

andel skogreisingsskog, mangel på kompetanse i kommunene, og nedbygd veiledningsapparat både 

offentlig og privat er noe av forklaringen. Før en veg skal prosjekteres, er det et omfattende arbeid 

som må gjøres. Det vil ofte lønne seg å planlegge et større område under ett, i et samarbeid mellom 

flere skogeiere. Men slikt samarbeid er krevende, og det er nødvendig med kompetanse innen 

vegsamarbeid, samt ressurs til å kjøre de nødvendige prosessene. Dette er oppgaver som 

kommunene ikke er pålagt, og som derfor nedprioriteres i de fleste kommuner. Skogansvarlig har 

dessuten bare unntaksvis den kompetansen som er nødvendig for å kjøre disse prosessene. De 

private skogaktørene har fokus på avvirkning for rask inntjening, og setter ikke inn ressurser for 

langsiktig forvaltning og uttak av skogressursene. Denne situasjonen har Nordland til felles med de 

andre kystfylkene. 

Erfaringer fra Trøndelag viser, som FM i Nordland fikk beskrevet på møtet på Stjørdal 22. november 

2016, at etablering av såkalte skogpådrivere i ulike varianter har stor effekt på både den generelle 

aktiviteten i skogbruket, på skogbrukskompetansen hos skogansvarlig i kommunen og hos skogeier, 

og på antall skogsvegprosjekter spesielt.  Prosjektene i Trøndelag er etablert i et samarbeid mellom 
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skognæringsforumet i fylket, utvalgte kommuner i en region, FM og FK, en modell som vi anser 

aktuell også for Nordland.  

Skogpådriverne er uavhengige ift skogsamvirke og de andre tømmeromsetningsaktørene, og 

opererer i et arbeider i samarbeid med kommunens skogansvarlig og de andre aktørene i skogbruket. 

Resultatet av arbeidet i slike skogpådriverprosjekter er at skogansvarlig i kommunen utfører flere av 

sine lovpålagte oppgaver, men også at interessen og engasjementet for det øvrige skogbruksrettede 

arbeidet øker. Sammen med aktiviteten til skogpådriver skaper dette synergier! 

Skognæringsforum Nordland ønsker å følge opp det gode infrastrukturarbeidet som er startet opp i 

Nordland i samarbeid med våre partnere i Kystskogbruket. Skogsvegutbygging er en viktig del av en 

helhetlig infrastruktur i skognæringa.  

Skognæringsforum Nordland ønsker på denne bakgrunn søkt FM i Nordland om støtte til et 

forprosjekt for å forankre og utvikle et skogpådriverprosjekt i Nordland. Geografi og forhold i 

Nordland varierer imidlertid mye, og det er viktig å velge ut riktig region, for å lykkes med det første 

prosjektet og ha positive resultater å vise til. For å utvikle en god prosjektbeskrivelse for 

pådriverarbeidet i Nordland, er det derfor viktig å få til en god dialog med de aktuelle kommunene. 

Det er nødvendig å få avklart kommunenes engasjement for etablering av samarbeid knyttet til 

etablering av skogpådriver, og deres vilje til økonomisk deltakelse i prosjektet. FM har innvilget kr. 

42 800 i forprosjektet. Arbeidet startet høsten 2016, og har pågått i hele 2017, med mål om 

etablering av en skogpådriver i løpet av 2017.  

I prosjektet er det gjennomført: 

- møter med kommunene 27. og 28. mars (Vefsn 27. februar), alle kommunene er positive til 

prosjektetablering, og ga sin støtte til videre arbeid for å få på plass en skogpådriver i regionen.  

- Skognæringsforum Nordland har utarbeidet utkast til prosjektbeskrivelse med budsjett for en 3-

årig prosjektperiode.  

- Prosjektbeskrivelsen har vært på «høring» til skogansvarlig i de aktuelle kommunene, samt 

Allskog  m.f.  Prosjektbeskrivelsen er revidert etter innspill fra kommunene. 

- Felles møte med alle involverte i prosjektet 23/8 for avklaringer knyttet til arbeidsgiveransvar, 

ansettelse, kontorsted og stillingsannonse for stilling. Fylkesmannen, fylkeskommunen og 

Helgeland Skogselskap deltar, i tillegg til Allskog.  

- På bakgrunn innspill på møtet i Hattfjelldal den 23/8, ble ei arbeidsgruppe bestående av 

sekretærer for forumet og de fem skogansvarlige i kommunene etablert. Gruppa tok en ny 

gjennomgang av prosjektbeskrivelsen ble gjennomført, og matrise for aktiviteter og tiltak ble 

satt opp.  

- Prosjektbeskrivelsen ble ferdigstilt i oktober og søknad ble sendt til FM i Nordland, Nordland 

fylkeskommune, Helgeland Skogselskap og kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og 

Hattfjelldal.  
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Det viste seg at behandling av søknaden hos Nordland Fylkeskommune ble langt mer omfattende 

enn planlagt, og søknaden ble ikke behandlet i 2017. Videre ble også saksbehandlingen i kommunene 

mer kronglete enn forventet. Arbeidet fortsetter derfor inn i 2018. 

Økonomi  
Skognæringsforum har også i 2017 gjennomført sine aktiviteter gjennom sin prosjektportefølje.  
Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune er begge viktige støttespillere, også 
økonomisk. I tillegg har Skognæringsforum Nordland mottatt støtte fra Verdiskapingsfondet for 
skogbruk, Skogtiltaksfondet, kommunale rentemidler og Kulturminnefondet.  I tillegg har deltakende 
aktører fra skognæringa og kommunene bidratt med stor egeninnsats i prosjektene. 
 
Utgiftene i forbindelse med forumsarbeidet har vært knyttet til gjennomføring av aktiviteter knyttet 
til prosjektene, hvor styret i Skognæringsforum Nordland er styringsgruppe på de ulike prosjektene, 
og hvor arbeidsgrupper etableres ved behov i forbindelse med gjennomføring av de ulike 
aktivitetene. 
 
Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter og aktiviteter i forumet er dekt av 
det enkelte styremedlem. Det er slik lagt ned betydelig dugnadsinnsats i forumsarbeidet.  
 
Prosjektoversikten (vedlagt) for pågående prosjekt i 2017 viser at Skognæringsforum Nordland så 
langt har gjennomført/gjennomfører prosjekter med budsjettert totalramme på til sammen kr. 2 
129 800. Regnskapet viser et underskudd, det skyldes at støtte utbetales i etterkant av prosjektslutt.  
 
For å kunne opprettholde aktivitetsnivået i 2018 og følge opp arbeidet som er igangsatt, er det 
nødvendig å få opp nye prosjekter i regi av forumet. 
 
Forumet har stort fokus på videre finansiering, og medlemsverving for involvering og eierskap hos 

næringa. Det er så langt lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til en verdi av mange titalls tusen 

kroner. Det jobbes med å finne løsninger på finansiering av forumsarbeidet framover, i første rekke 

gjennom etablering av nye prosjekter.  

 
Regnskapsoversikt for de ulike prosjektene er vedlagt.  
 
 
Bodø 04.04.18 
 

Kurt Jessen Johansson, leder 
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Vibeke Unonsen 
 

--------------------------- 

Bjørn Jarmund 
 

--------------------------- 
 
 

Knut Dreier 
 

----------------------------- 

 
 

Ansten Johansen 
 

---------------------------- 

 
 

Jostein Saus 
 

---------------------------- 
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