
 

 

Invitasjon til Workshop 
Arena PRO for Skognæringa i Trøndelag 
 

Bli med inn i fremtiden 
 

13. februar kl. 09-13  

Tema: Økte ambisjoner – nye muligheter 
 

på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal 

 

Bli med på en informativ og fremtidsrettet dag der kursen for 
klyngens fremtid stakes ut. Foruten anerkjente og relevante 
innledere vil samlingen gjennomføres som en workshop, dvs.                                                                                
at vi sammen jobber med å utvikle klyngen. 

 

Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Vi som 
arbeider med dette er i medvind både hva gjelder politiske prioriteringer, anerkjennelse av 
bidrag for bedre klima og miljø, folks oppfatning av livskvalitet, samt at vi drar nytte av 
livsstilstrender. Klyngenettverket Arena Skog har vært en suksess og er klar for å øke 
ambisjonene som klynge. Nå inviterer vi alle medlemmer til en samling og workshop der 
både økte ambisjoner som klynge (fra Arena klynge til en Arena Pro klynge) og nye 
utviklings- og kommersielle muligheter belyses. 
 
Invitasjonen sendes medlemmer i Arena Skognæringa i Trøndelag (Arena Skog) dvs. 
næringsaktører, FoU og utviklings- og kunnskapsmiljø og samarbeidspartnere. På neste 
workshop er det aktuelt å invitere flere enn dagens deltakere. 
 
Påmelding på nettsiden til ARENA SKOG med frist 5. februar.  
For nærmere informasjon ta kontakt på mob. 95239006 eller e-post kjersti@kystskogbruket.no  

 
En oppfølging av arbeidet skjer på neste workshop den 19. mars kl. 09-13. Tema er da 
konkretisering av mulighetene i en videre satsing gjennom Arena PRO. 
 
Velkommen til fremtidsrettede og ambisiøse workshops på Stjørdal! 
 

Med hilsen 
Kjersti Kinderås 

Klyngeleder Arena Skog 
 

Vedlagt følger: Program og bakgrunnsnotat. 

 

 

https://arenaskog.no/hendelse/bli-med-inn-i-fremtiden/
mailto:kjersti@kystskogbruket.no


 

 

Program for workshop 13. februar 2019 
 

                                                                                                        Møteleder: Ola Ronæss 

Kl. 09.00 Velkommen ved Knut Dreier, leder i styringsgruppen for Arena Skog og forumet 
Skognæringa i Trøndelag 

 Om Arena Pro og en videre satsing i klyngen ved Kjersti Kinderås, klyngeleder  
Arena Skog 

 Nye muligheter - eksterne inspirasjonsinnlegg 

 Hvordan tenker kapitalen? ved Erling Aune, Banksjef Portefølje, SpareBank1 
Næringsliv 

 Investeringsstrategi fra Investinor og muligheter gjennom Shelterwood ved Stig 
Andersen, daglig leder Shelterwood 

 Hvilke erfaringer og innspill har entreprenører og tidligfasebedriftene til Arena 
skog? Innlegg ved entreprenørmiljø 

 Vekst og innovasjon i etablerte virksomheter ved Per Anders Folladal, daglig leder 
Proneo 

 Kaffepause 

 Erfaringer med klyngeutviklingsarbeid og mulige felles interesser ved Kristian 
Henriksen, Klyngeleder NCE Aquatech 

 Økte ambisjoner – nye muligheter 

Introduksjon for økt kommersialisering fra klyngen og nye muligheter i lys av det 
nye klyngeprogrammet ved Ola Ronæss, prosessleder 

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 12.15 Forts. Utvikling av innholdet i en Arena Pro-søknad 

Kl. 13.00 Oppsummering og videre arbeid 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bakgrunnsnotat for Workshop 

Arena PRO for Skognæringa i Trøndelag 
 

Bakgrunn 

Skognæringa i Trøndelags prosjekt «Å ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien» 
fikk status som ARENA prosjekt 2016. De to årene som har gått har vist at prosjektet har 
bidratt til å samle og fremtidsrette næringen. Klyngen består av 46 bedrifter og partnere og 
har 44 pågående og 20 avslutta prosjekter siden oppstarten i 2016, herav 10 internasjonale, 
og flere prosjektinitiativ er på gang. Klyngearbeidet har bidratt til synlighet utad og samling 
innad i næringen. Medlemsbedrifter og partnere er svært godt fornøyde med 
klyngeprosjektet og Styringsgruppa har bedt om at det utarbeides en plan for videreføring av 
klyngearbeidet (neste 5 år). 

Klyngen har utviklet et godt samarbeid og klyngebedriftenes konkurransefortrinn er styrket. 
Klyngesamarbeidet så langt har gitt vesentlige bidrag til bedrifter, medlemmer og samfunn 
gjennom tettere relasjoner, åpnere holdninger til utvikling og nytenkning, samt materielt i 
konkrete prosjekter som har gitt innovasjon og produktutvikling. 

Næringsaktørene utviklet en tretrinns-utviklingsplan som lå til grunn for Arena-prosjektet i 
2016. Klyngen opplever nå at den er klar for å ta neste steg opp som klynge. Arbeidet i de to 
første årene har åpenbart mange og dels ulike utviklingsmuligheter og retninger for klyngen. 
Bioøkonomien har skutt fart og blitt mer differensiert.  

 

Hva betyr dette for workshopen den 13. februar? 

Workshopen den 13. februar er starten på et arbeid for å avklare prioriteringer i en 
videreutvikling av klyngen ut fra de erfaringer som er opparbeidet gjennom ARENA SKOG. 
Klyngeprogrammet er under omlegging og det vil være aktuelt å søke på det som nå heter 
for ARENA PRO. Dette programmet er 5-årig og representerer et ambisjonsmessig løft for 
klyngen. 

Som Arena Pro vil Arena Skog klyngen øke innsatsen på kommersielle effekter og 
markedsmuligheter for det som utvikles i bedriftene og klyngen. Videre er det en ambisjon 
om å utvide klyngedeltagelsen og styrke koblingene mot entrepreneurskapsmiljøer og tidlig-
fase bedrifter. Likeså mot kapitalmiljøene, lokalt og nasjonalt. 

Klyngens deltakere inviteres til 2 workshops første halvår for å bidra til å prioritere 
strategiske fokusområder og innhold i en ARENA PRO-søknad. Den første nå altså den 13. 
februar. Målet er å få utarbeidet en skisse i vår og å sende inn en søknad innen fristen i 
begynnelsen av september.  


