
                   
 

                        
 

 
 

Verdikjeden skog og tre – innspill til regjeringsplattformen 
 

Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte 

morgendagens behov for verdiskaping.  

 

Strategisk satsning på skogen som nasjonal ressurs gjennom Skog22 må videreføres. Det 

behov for en den todelte strategi, der tiltak for å berge verdikjeden på kort sikt gjøres parallelt 

med at man sikrer en fremtidig bærekraftig industri. 

 

Skog- og trenæringen har lekket industriarbeidsplasser de siste årene. Nedleggelse av Follum, 

Petterson og Tofte medfører store utfordringer i markedet både for helt nødvendig lønnsom 

avsetning av biprodukter fra sagbruksindustrien og for massevirke.  

 

Målt i råvareverdi står sagbrukene for 70 pst. av inntektene for skogeieren. Men hvis 

sagbrukene skal kompensere for den reduserte avsetningen av massevirke, innebærer det en 

vesentlig økt råvarekostnad. Når disse sagbrukene samtidig mangler lønnsom avsetning for et 

stort volum av restprodukter fra produksjonen, blir situasjonen ytterligere forverret. 

 

Råstoffet fra skogen kan brukes til det samme som olje, og derfor omtales skogen som det 

grønne gull. Men det trengs mye forskning for å få fram nye produkter fra skogen. Her må 

staten legge til rette for at skognæringen skal kunne ta sin rettmessige plass i et fremtidig 

bærekraftig samfunn.   

  

Skog er ferskvare og må både brukes for ikke å gå tapt, men også for å utføre den ønskede 

karbonbindende klimafunksjonen.  

   

Myndighetene har de siste årene iverksatt en rekke tiltak, og det er viktig at det satses videre 

på å gjøre det lønnsomt å investere i tre- og skognæringen gjennom konkurransedyktige 

rammebetingelser. 

  

Tre og skognæringen sysselsetter ca. 25 000 personer. Opparbeidet kompetanse innen tre- og 

treforedlingsnæringen vil forsvinne dersom det ikke tas riktige grep nå. Det samme gjelder et 

stort antall små og mellomstore aktører i verdikjeden som nødvendigvis må ha løpende 

inntjening for å overleve. For å unngå en kollaps er det er derfor avgjørende at virksomheten 

holdes i gang på kort sikt.   
 

 
 

http://www.skogeier.no/
http://nobio.no/


Vi ber ny regjering om følgende: 

 

1. Like konkurransevilkår.  

o Tre – og skognæringen må sikres forutsigbare rammevilkår som er internasjonalt 

konkurransedyktige. 

 

2. SKOG 22  
 

o Strategisk satsning på skogen som nasjonal ressurs gjennom Skog22 må videreføres 

for å sikre en bærekraftig utvikling.  

o Skog22 må også etablere strategier for nye produkter og produksjonsmetoder 

gjennom å legge til rette for en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats. 

o Regjeringen må ta initiativ til dialog med næringen for å komme frem til tiltak for å 

berge verdikjeden på kort sikt  

o Stimulere kommuner og fylker til å være en premissleverandør lokalt for å løse 

globale miljøutfordringer ved å legge til rette for bruk av fornybare ressurser både i 

forhold til energiløsninger og i forhold til bygg.  

o Stimulere til bruk av bioenergi som energikilde gjennom tydelige politiske 

prioriteringer.  

 

3. Videreføre satsingen på samferdsel: 

o NTP: Det må sikres bevilgninger til bygging og vedlikehold av vei og jernbane minst 

på nivå med NTP. Helhetlig og sammenhengende utbygging må vektlegges. 

o Regjeringen må sørge for at kommuner og fylker følger opp forskriftsendringen 

knyttet til 24 meter og 60 tonn for tømmertransport, slik at kapasiteten i vegnettet 

utnyttes.  

o Sørge for like konkurransevilkår som i Sverige knyttet til veitransport ved at det 

legges til rette for å tillate 60 tonn og 24 meter for all transport. 

 


