
                   
 

                                        
 
 
Til Partileder Jonas Gahr Støre 
      

                                                                                                                                   23. september 2021 
 

Innspill til Regjeringserklæring 2021 fra Verdikjeden Skog og Tre 
Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges 
Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog utgjør samarbeidet «Verdikjeden 
Skog og Tre». Hensikten er å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen 
konkurransedyktige rammevilkår. 
 
Verdikjeden Skog og Tre bidrar til industriutvikling og verdiskaping basert på bærekraftig forvaltet 
skog i Norge. Ny industri handler om å bygge videre på dagens industri. Ved å utnytte investeringer 
som allerede er gjort, bygger man videre på kompetansen vi allerede har, utnytter infrastrukturen 
som finnes og tar ned risikoen slik at det er mulig å gjøre nye investeringer. Dagens industri er 
motoren for å bygge nye biobaserte verdikjeder. 
 
Skog- og trebasert industri er en viktig del av klimaløsningen for å kutte 55 prosent av de norske 
klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. FNs klimapanel er tydelig på at hovedutfordringen er 
å redusere utslipp av CO2 fra olje, kull og gass. For å få dette til, er det avgjørende å øke bruken av 
tre og trebaserte produkter. Skogen må utnyttes bedre til industriell produksjon for å skape 
arbeidsplasser, kutte utslipp, og binde karbon i produkter. 
 

Stabil råvaretilgang til industri som bidrag til grønn omstilling i flere sektorer, 
byggenæring, prosessindustri, sektor og transport 

• Sørge for aktiv skog- og klimapolitikk med vekt på å utnytte skogens muligheter til å levere 
biomasse innenfor bærekraftige rammer.  

o Handlingsrommet i EUs klimarammeverk og muligheter for økt avvirkning må 
utnyttes av Norge. 

o Øke skogens CO2-opptak ved å gi tilskudd til planting av skog og skogkulturtiltak. 
• Styrke tiltak som gir sikker og forutsigbar tilgang på råstoff basert på skog for industriell 

bearbeidelse og verdiskaping i Norge. 
• Sikre skogens miljøverdier gjennom en bærekraftig bruk av skogen og frivillig vern. 
• Gjennomføre skogvernet på en måte som får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og 

skognæringens mulighet til å bidra i det grønne skiftet (flertallsmerknad fra Skogmeldingen). 
• Øke den industrielle videreforedlingen av skog minst tilsvarende mengden tømmer som årlig 

hogges i Norge. 
• Sørge for at skogressursene blir mer tilgjengelige for industriell bruk, ved blant annet å bidra 

til bedre infrastruktur for uttak og transport av tømmer til industrielle formål. 



                   
 

                                        
 
 
Samferdsel 
I tilknytning til Verdikjeden Skog og Tre er flere store investeringsplaner i ferd med å realiseres. En 
forutsetning for enhver investering er forutsigbarhet og langsiktige rammebetingelser. I en 
regjeringserklæring er det svært viktig å være tydelig på samferdselsprioriteringer i perioden. NTP må 
konkretiseres gjennom årlige bevilgninger som ivaretar behovet knyttet til transportløsninger som 
effektiviserer tømmertransporten på vei og bane. Godstransport må ikke tape for persontransport. 
 
Veg 

• Gjennomføre bruprogrammet som fjerner flaskehalser på fylkesvegnettet gjennom 
forsterkninger av bruer.  

• Vegnettets kapasitet må utnyttes for verdiskaping og industriutvikling i alle regioner i Norge. 
Transport av tømmer og byggevarer skal foregå så effektivt og miljøvennlig som mulig. 
Modulvogntog gir mer last pr. transport, dermed kostnads- og miljøgevinster i form av færre 
transporter på veiene.  

• Økning av tillatte totalvekter for tømmervogntog for å redusere klimautslippene og 
effektivisere transporten. 

• Sørge for en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på både 
riksveier og fylkesveier, hvor man setter fylkeskommunene i stand til å følge opp. 

• Planlegge mer helhetlig når lange riksveistrekninger skal bygges ut og prioritere ferdigstillelse 
av allerede planlagte strekninger.  

• Sørge for forutsigbare rammebetingelser for å få opp norsk produksjon av bærekraftig 
avansert biodrivstoff og bioråolje. 

• Øke støtten til bygging/opprusting av skogsbilveier. 
 

Jernbane 
Det må tilrettelegges for effektivisering av jernbane for godstransport og bidra til utvikling av norsk 
industri. Utbygging av terminalstruktur, sidespor og økt elektrifisering er viktige tiltak for mer 
overføring av gods fra vei til bane. Verdikjeden Skog og Tre ber Regjeringen sørge for god 
infrastruktur for transport av tømmer basert på følgende konkrete tiltak:  

• Nye tømmerterminaler på Kongsvinger og Hauerseter. 
• Aktivt bruke offentlig-privat samarbeid for å øke framdriften og redusere kostnadene ved 

bygging av terminaler. 
• Tilsvinger i Kongsvinger og Elverum for å øke fremføringshastighet. 
• Krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen 
• Tømmerterminal på Sunde ved Nordagutu i Telemark. 
• Lastespor langs Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Egersund. 
• Oppgradere sidespor fra Nelaug stasjon til Simonstad for ny industri i Åmli. 
• Elektrifisering av strekningene Kongsvinger–Elverum–Hamar.  
• Reversere økte baneavgifter og terminalleie fra BaneNOR. 



                   
 

                                        
 
 
Havn  
Det må sikres en havneløsning sør-vest av Oslo for å sikre effektiv og miljøvennlig flyt av varer, 
tømmer og sidestrømmer fra skog- og trebasert industri.  
 

Byggenæringen må omstilles for en sirkulær, grønn bioøkonomi 
Byggenæringen står for en vesentlig andel av klimagassutslippene og store mengder avfall. 
Treindustrien inngår i flere verdikjeder og er derfor en del av løsningen. Gjennom økt videreforedling 
av skog kan byggenæringen bli en vesentlig sektor for overgang til en sirkulær, grønn bioøkonomi: 
• Ta i bruk målrettede virkemidler for økt bruk av tre i nye bygg og gjennom å forlenge levetiden 

på dagens bygg, dette for å unngå rivning for å spare ressurser og redusere avfall. Både bygge-
regelverket, virkemiddelapparatet og offentlige innkjøp må reflektere dette.  

• Prioritere norsk tre i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og 
renovering. 

• Det må settes krav til alle byggeprosjekters CO2-fotavtrykk, inkludert materialer. 
• Det må tas i bruk virkemidler for skrittvise tiltak for økt energieffektivisering av bygninger. 
• Innen industrielt trebyggeri er det store muligheter for videreutvikling av effektive løsninger 

som også kan bidra til sirkulær økonomi gjennom forlenget levetid på bygg, avfallsreduksjoner, 
og grønn omstilling. 

• Etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg.  
• Legge til rette for bygging av anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg. 

 
Arbeidslivspolitikk og kompetanse  
Kompetanse bør utvikles ved styrking av utdanningen i skogbruket, industrien og byggenæringen ved 
å prioritere følgende områder:   
• Stille minimumskrav til maskiner og utstyr på videregående skoler – og iverksette et 

oppgraderingsprogram. 
• Etablere fagretninger ved universiteter og høyskoler som øker kompetansen for å bygge mer i 

tre og for å få frem ingeniører som er spesialisert på å rehabilitere bygg fremfor å rive. 
• Det regionale utdanningstilbudet må styrkes for å få til industriutvikling.  
• Livslang læring: Etter- og videreutdanningstilbudet gjennom fagskole, høyere faglig utdanning 

og spesialisering må styrkes for ansatte på alle nivåer i verdikjeden. 
• Styrke samarbeidet mellom næringsliv og utdanningssektoren om grunn-, etter- og videre-

utdanning for å sikre relevant arbeidskraft. 
• Lærlingetilskuddet må økes for å stimulere til at flere bedrifter kan ta inn lærlinger. 

Tilskuddsnivået må reflektere de faktiske kostnadene. 
• Lærlingetilskuddet for skogsoperatørlærlinger må økes slik at flere skogsentreprenører 

bedrifter kan ta inn lærlinger.  
 



                   
 

                                        
 
 
Forskning og innovasjon 
Dagens industri er utgangspunkt for innovasjon og kommersialisering av nye produkter og løsninger. 
Økt norsk verdiskaping er avhengig av satsing på forskning og innovasjon basert på dagens industri 
for å utnytte allerede gjennomførte investeringer. Dette tar ned risiko, øker mulighetene for 
investering og gir muligheter for raskere omstilling og økt lønnsomhet. 

• Omstrukturere og forenkle dagens virkemiddelapparat for å målrette offentlig pengebruk, og 
gjøre tilgangen på kapital, kompetanse og nettverk lettere tilgjengelig for norsk industri. 

• I virkemiddelapparatet og i utlysninger om forskningsprosjekter bør behovet for store, 
komplekse prosjekter balanseres med behovet for mindre og mer spissede prosjekter. 
Programmenes størrelse og innretning bør tilpasses norsk bedriftsstruktur. Det må legges til 
rette for både radikal innovasjon og stegvise forbedringer. 

• Bransjeinstitutter er svært viktige FoU-partnere for norske bedrifter. Kriteriene for basis-
bevilgning må tilpasses slik at kvalitet opprettholdes og institutter uten basisfinansiering ikke 
påføres unødige konkurranseulemper.  

• De finansielle rammer til brukerstyrt og kommersielt rettet forskning og utvikling bør økes.  
• Mulighetene for investeringsstøtte for etablering av pilot- og demonstrasjonsanlegg bør 

bedres.  
• Bioøkonomiprogrammet bør styrkes vesentlig fra dagens nivå.   

 

Kapital, energi og avgifter 
Det er behov for å styrke virkemidler for kapital til investeringer i norsk industri for å få til omstilling 
som medvirker til å nå mål om nullutslippssamfunnet. Handlingsrommet i EØS-avtalen må utnyttes 
bedre gjennom bruk av statlige virkemidler til å utvikle nasjonalt næringsliv. En proaktiv håndtering 
vil utligne konkurranseulempene knyttet til å etablere industri i Norge og være med på å øke 
investeringstakten: 

• Differensiere CO2-avgifter for en raskere omstilling til nullutslippssamfunnet. 
• Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen for investeringsstøtte gjennom selektive sektorvise 

tiltak.  
• Ta i bruk garanti- og finansieringsordninger som sikrer kapital til industriell omstilling i 

Norge, ved å vurdere mandater til eksempelvis Enova og EksFin slik at man bygger videre på 
kompetansen i disse miljøene.  

• Sikre industrien langsiktig tilgang på fornybar kraft på konkurransekraftige betingelser. Gi 
Statkraft og Statnett et oppdrag om å prioritere elkraft til industrien for å sikre næringens 
konkurransekraft.  

• Sikre videreføring av CO2-kompensasjon i tråd med handlingsrommet i EUs regelverk. 
 
 
 
 



                   
 

                                        
 
 

 
Med hilsen 
 

               Treindustrien                 Treforedlingsindustrien 
       Adm. dir. Heidi Finstad                    Daglig leder Marit Holtermann Foss 
                     (sign.)      (sign.) 

 
        MEF           Norges Skogeierforbund  

                     Adm. dir. Julie Brodtkorb                   Adm. dir. Per Skorge 
                      (sign.)      (sign.) 
 

Fellesforbundet                           NoBio 
                   Forbundsleder Jørn Eggum                     Daglig leder Henriette Vivestad 

                      (sign.)      (sign.) 
 

      Norskog                    Statskog 
         Adm. dir. Arne Rørå    Adm. dir. Gunnar Lien 

                           (sign.)       (sign.) 
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