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Dette er et dynamisk dokument som viser status i skog- og trenæringen sine behov knyttet til rammebetingelser, og som oppdateres løpende. 
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SAMARBEID OM GRØNN VERDISKAPING  

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger 
for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing gjennom oppfølging av anbefalingene i SKOG22-strategien og 
øvrige nasjonale strategier.

Den skogbaserte verdikjeden er omfattende og den gjensidige avhengigheten innenfor kjeden er sterk. Forsvinner ett 
ledd ut av markedet, får resten av verdikjeden store problemer. I samarbeid med myndighetene vil vi sikre økt effek-
tivitet og lønnsomhet i alle ledd. Det er etablert et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, bestående 
av organisasjoner som inngår i verdikjeden for skog og tre. Hensikten med samarbeidet er å fremme et felles budskap 
som grunnlag for en næringspolitikk som trygger norsk verdiskaping basert på skogen som ressurs. Målet er å utvikle 
rammebetingelsene slik at hele den skogbaserte verdikjeden blir konkurransedyktig.



SAMFERDSELSTILTAK FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

Treindustrien, treforedlingsindustrien, skogbruket, og arbeidstakersiden legger frem forslag til 
tiltak for å styrke konkurranseevnen i skognæringene.

Transport utgjør en betydelig del av verdikjedens kostnader. Infrastruktur som effektiviserer 
transport og bidrar til konkurransedyktige rammevilkår, er av stor betydning.  Effektivisering av 
transporten både miljømessig og økonomisk, krever at veinettets kapasitet utnyttes. Det er et mål 
at mest mulig gods transporteres på jernbane, og da må fremføring og omlasting optimaliseres. 

Flere av tiltakene vil kunne iverksettes raskt. Vi foreslår følgende tiltak: 

VEITRANSPORT 

1.  Det må bevilges midler slik at tilskuddsordningen  
for fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet  
(bruprogrammet) kan gjennomføres i tråd med  
vedtatte Nasjonal transportplan 2018-2029. 

2.  Det må gjennomføres tiltak som knytter norske  
produsenter til modulvogntognettet så raskt som mulig 
for å fjerne den uheldige konkurransevridningen som 
er oppstått i forhold til konkurrenter fra andre land.

3.  Fylkes- og kommunale veger må klassifiseres slik at 
vegnettets kapasitet utnyttes, og slik at transport av 
tømmer og ferdigvarer kan foregå så effektivt og miljø-
vennlig som mulig. 

4.  Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier må reduseres.

5.  Det må legges til rette for at verdikjeden kan ta i bruk 
nye tekniske løsninger for effektiv og miljøvennlig 
transport i en internasjonal konkurransesituasjon.  
Eksempler på slike løsninger er 8- og 9-akslede  
kjøretøyer og dekktrykkskontroll. 

JERNBANE 

1.   Det må settes av nok midler til oppfølging av de tiltak 
som ligger inne i Jernbaneverkets godsstrategi og 
vedtatte Nasjonal transportplan 2018-2029: 

 •  Nye tømmerterminaler på Kongsvinger,  
Hauer seter, Rudshøgda og Midt-Telemark

  •  Tilsvinger i Kongsvinger og Elverum for å øke 
fremføringshastighet

  •  Elektrifisering av strekningene Kongsvinger– 
Elverum–Hamar og Hønefoss–Follum

2.   Det må tilrettelegges for ytterligere effektivisering av 
jernbane for å bidra til utvikling av norsk industri:

  •  Utvikle terminalstruktur og sidespor til tømmer-
terminaler på Sørlandsbanen, Treungenbanen 
(Jordøya/Simonstad i Åmli kommune) 

KAI 

1.   Det må etableres ny tømmerkai i Drammensregionen 
for å sikre avsetning av massevirke. 

2.   Utbyggingen av tømmerkaier langs kysten må fullføres 
i tråd med Kystskogbrukets planer.
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BÆREKRAFT I BYGG : FORNYBARE  
RESSURSER SOM BYGGEMATERIALER

Fornybare materialer kan erstatte ikke-fornybare  
materialer i byggeprosessen, og derigjennom redusere 
klimagassutslippene.

1.   Det må settes krav til alle byggeprosjekters CO2-
fotavtrykk, basert på materialenes totale livsløp 
inklusiv gjenvinning til energi, slik at det oppnås årlig 
reduksjon i det samlede nasjonale CO2-fotavtrykk fra 
byggeprosjekter.

2.  Det må sikres økt bruk av fornybare materialer som 
klimatiltak i all byggevirksomhet gjennom plan- og  
bygningsloven og tekniske forskrifter og lov om  
offentlig anskaffelse:

 •  Materialer og løsninger med minst mulig klimag-
assutslipp og negative miljøkonsekvenser i et livs-
løpsperspektiv velges i bygg- og anleggsprosjekter.

 •  Ressursbruken skal effektiviseres gjennom hele 
verdikjeden, fra råvare, transport, produksjon, drifts-
fasen, forbruk, avfallshåndtering og gjenvinning.

BIOMASSE SOM ENERGIBÆRER

Bioenergi kan erstatte fossile energibærere og bidra til en 
diversifisert og mer robust energiforsyning. Økt satsing på 
bioenergi må sees i sammenheng med råstofftilførselen til 
øvrig skogbasert industri. Økt bruk av bioenergi krever at 
myndighetene tilrettelegger rammevilkår gjennom lover, 
forskrifter og konkrete tiltak:

1.  Energifleksibilitet i nybygg må styrkes i tekniske  
forskrifter.

2.  Fjernvarme og bioenergi skal ikke utelukke energi-
merke A i energimerkeordningen for bygg.

3.  Stortinget har vedtatt at andelen biodrivstoff til vei-
trafikk gradvis skal trappes opp til 20 % i 2020.  
Ambisjon om 40 % innblanding i 2030 må følges opp 
med virkemidler som stimulerer til produksjon av  
bærekraftig biodrivstoff med høy klimanytte i Norge.

4.  Norge må arbeide for internasjonale regler som fører 
til at fossilt drivstoff i lufttrafikken fases ut og erstattes 
med avansert biodrivstoff. 

5.  Gjennom Nasjonal transportplan er det satt et mål om 
30 % bærekraftig biodrivstoff i luftfarten innen 2030. 
Det må lages en forpliktende plan for hvordan dette 
målet kan nås. Det bør settes tilsvarende mål for skips-
farten, slik Stortinget har bedt om.

PRODUKTER BASERT PÅ FORNYBARE  
RESSURSER

Alt som kan lages av olje kan lages av tre. På flere  
områder kan produkter basert på fornybare ressurser 
være en løsning for utslippsintensive produkter. For å  
stimulere til produkt- og produksjonsutvikling, samt 
utvikle markedene, foreslås følgende tiltak:

1.  Virkemidlene i hele innovasjonskjeden må styrkes og 
de må virke sammen, slik at utviklingen ikke stoppes 
før produktet er kommersielt interessant.

2.  Det må stimuleres til høyest mulig grad av videre-
foredling av skogråvaren i Norge for å sikre høyest 
mulig verdiskaping. Dette kan gjøres gjennom økt 
bruk av fornybare produkter, f.eks. gjennom krav til 
livsløpsbetraktninger med mål om å redusere klima-
gassutslipp.

FORNYBARE RESSURSER

Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for 
verdiskaping. Skogen har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygnings-
materiale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Dette som et ledd i realisering av Norges 
utslippsforpliktelse for 2030, og for å nå et fremtidig lavutslippssamfunn i 2050. Det er mange og til dels 
motstridende hensyn som må tas. Det må føres en helhetlig politikk med balanserte tiltak.

Skogbruket må gis rammevilkår som gjør det attraktivt å øke skogproduksjonen og avvirkningen. Slik kan 
Norge bidra til å redusere det nasjonale og internasjonale CO2-utslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter 
med fornybare produkter.

Norge må jobbe for at EU bidrar til at Norge kan utnytte stående skogressurser for å bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, også internasjonalt (LULUCF). 
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SKATT OG AVGIFT

Det må føres en ansvarlig økonomisk politikk som ikke svekker norsk konkuranseevne. 
Skatte- og avgiftssystemet skal blant annet brukes til å fremme norsk verdiskaping, 
oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Norsk 
selskapsbeskatning må tilpasses den internasjonale utviklingen og skattemessige 
avskrivninger må forbedres.

AVSKRIVNINGSSATSER 

Norge som høykostland er avhengig av at bedrifter  
investerer kontinuerlig, og at avskrivningsreglene tilpasses 
teknologisk levetid. Målet må være å få avskrivningsregler 
som gjør norsk landbasert industri mer konkurransedyktig 
og fremmer investeringer i Norge. Høyere avskrivnings-
satser gir bedre likviditet med større mulighet for økt 
aktivitet, herunder at følgende tiltak vurderes:

1.  Muligheter for lineær avskrivning som et valgfritt  
alternativ til saldoavskrivning.

2.  Skillet mellom saldogruppe d og h bør gjennomgås 
slik at produksjonskabiner omfattes av saldogruppe 
d. (Med produksjonskabiner definerer vi bygg som 
fungerer som et skall for maskiner, og som ikke kan 
benyttes til andre formål.)

EIENDOMSSKATT 

1.  Kommunene må ikke gis anledning til å øke eiendoms-
skatt på bygg for å kompensere for maskinskatten som 
utfases.  

SÆRAVGIFTER 

1.  Utformingen av el-avgiften i Norge har vært godkjent 
av ESA i tråd med regelverket i EUs energiskatte-
direktiv for bedrifter som deltar i program for energi-
effektivisering. Denne løp ut 1. juli 2014. Det er 
avgjørende for skogsindustrien at ordningen forlenges. 

2.  Deponiavgift for aske må fjernes og det må legges til 
rette for at aske fra skogsindustri kan benyttes kom-
mersielt, på lik linje som i Sverige.

SKATT SOM VIRKEMIDDEL FOR  
Å FREMME AVVIRKNING  

Vi har en ressursbase og en tilvekst i norske skoger som 
ikke utnyttes i dag i forhold til mulig verdiskaping. For å 
sikre råstofftilførsel til norsk industri og fremme lønnsom-
het for skogeiere, bør følgende punkter vurderes:   

1.  Innføre mulighet for fondsavsetning for enkeltperson-
foretak for å utjevne forskjellen mot eierformer som 
landbruket i dag er avskåret fra.

2.  Skogfondordningen må sikres.  
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1.  Det er viktig å sikre stabilt og langsiktig eierskap i 
verdi kjeden. Sammen med privat kapital, kan etablering  
av et dedikert statlig strategisk eierskapsinstrument 
være et viktig verktøy for å oppnå dette. Et nytt 
eierskaps instrument må kunne eie, og foreta strategiske 
oppkjøp i modne og etablerte selskaper med sikte på 
økt langsiktig verdiskaping i Norge. En mulighet kan 
være at Investinors mandat og investeringshorisont 
tilpasses et slikt formål.

2.  For å kunne foreta strategiske oppkjøp i eksisterende 
industribedrifter må eierskapsinstrumentet sikres en 
tilstrekkelig egenkapital for å kunne være en aktiv eier, 
sikre nasjonal forankring og industriell utvikling. 

3.  Mandatet til Fornybar AS bør endres for å kunne  
investere i selskaper som lager produkter som bidrar 
til å redusere klimagassutslippene (som f.eks. bio-
drivstoff, bioplast og trebaserte byggematerialer). 

4.  Vurdere om samvirkeloven bør endres for å bedre 
mulig heten for kapitalreising gjennom skogeier-
samvirket, bl.a. slik at egenkapitalemisjon kan tillates.

5.  Bidra til at forskning og utvikling skjer i Norge  
gjennom et bredt produksjonsmiljø innenlands.

6.  Videreutvikle Innovasjon Norge, slik at eksisterende 
industri utvikler seg til å møte et fremtidig marked:

 •  Sikre lån og garantier for å fremme produktivitets-
utvikling og høyere råstoffutnyttelse i treindustrien.

 •  Sikre virkemidler i forhold til prosesser som frem-
mer produktutvikling i tremekanisk industri.

 •  Videreføre miljøteknologiordningen og tilpasse 
tilskudd til demonstrasjons- og pilotanlegg til også å 
kunne fungere for skogbasert prosessindustri.

KAPITAL OG EIERSKAP 

Norske skogindustribedrifter opererer i markeder med store muligheter og hvor kravet til 
endringstakt og innovasjon er stor. Felles for mange av disse bedriftene er at de har godt 
kvalifisert arbeidskraft, men mangler kapital til videre satsing. Norsk skogbruk er avhengig av 
innenlands foredling og verdiskaping. Kapital som virkemiddel må innrettes mot dette.

Organisasjonene i Verdikjeden Skog og Tre foreslår følgende tiltak:
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FORSKNING OG INNOVASJON

For å sikre en konkurransedyktig verdikjede for skog i Norge, er det nødvendig med 
en sterkere satsing på forskning og innovasjon for at Norge skal bidra til å nå klima-
målsettinger.

Tiltak for økt forskning og innovasjon i skognæringene:

1.  Det opprettes et særskilt program for forskning,  
innovasjon og investeringsstøtte i verdikjeden for skog. 
Programmet bør innebære en storstilt satsing, enten 
gjennom et eget program med øremerkede midler eller 
tilpassing av eksisterende ordninger (Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge, SIVA, Enova, Transnova, etc.).

2.  Satsingen må dekke alle steg i utviklingen, fra grunn-
leggende forskning frem til kommersialisering. Det må 
settes av et betydelig beløp til pilot- og demonstrasjons-
anlegg («first of a kind») til Innovasjon Norge.

3.  Satsingen må innrettes slik at potensialet for fremtidig 
verdiskaping i verdikjeden blir prioritert. Forbedrede 
prosesser, videreutvikling av eksisterende og utvikling 
av nye produkter er forutsetning for økt verdiskaping.

4.  Styrke skattefunnordningen som virkemiddel, med mål 
om å fjerne taket. 

 •  Skattefunnordningen forutsetter at prosjektet må 
være til nytte for søkende bedrift. Skogeiendom-
mene og skogbedriftene er små og få har anled-
ning til å sette i gang egen forskning. Det er derfor 
hensiktsmessig at bransjeorganisasjonene utfører 
FoU hvor nytten ligger hos medlemsbedriftene. 
Dette er ressurseffektivt, men slike prosjekter faller 
utenfor skattefunnordningen. Ordningen treffer 
ikke skogbruket og bør derfor endres slik at det 
er tilstrekkelig at nytteverdien ligger innenfor den 
verdikjede søkende bedrift tilhører.

5.  Det er viktig at handlingsrommet i EØS-avtalen for 
støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter utnyttes 
fullt ut gjennom statsstøtteregelverket.

6.  Skognæringene er avhengige av sterke FoU-miljøer. 
Eksisterende FoU-miljøer på universiteter, høyskoler og 
institutter knyttet til den skogbaserte verdikjeden bør 
styrkes, og kobling til næringen bør styrkes ytterligere.

7.  Det må sikres basis finansiering av bransjeinstitutter 
som bedriftenes viktige FoU-avdeling. 
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EFFEKTIV SKOGSDRIFT

1.  For å bedre eiendomsstrukturen i skogbruket på sikt, 
må gevinstbeskatningen ved salg ut av familien opphe-
ves ved eiertid over ti år for å stimulere til et mer aktivt 
og fungerende eiendomsmarked.

 
2.  Fortsatt utbygging av skogsbilveier er nødvendig for 

effektivisering av skognæringen. Både nybygging og 
oppgradering av skogsbilveier må prioriteres høyt  
i virkemiddelbruken på en slik måte at hensynet til  
næringen og miljø ivaretas. De investeringer skog-
bruket gjør i dag for å etablere tilfredsstillende for-
yngelser og gjennomføre ungskogpleie er avgjørende 
for avvirkningsmulighetene og skogens rolle i et 
framtidig lavutslippssamfunn. Investeringsstøtten til 
skogkulturtiltak må derfor styrkes og målrettes for å 
utløse økte investeringer. De offentlige miljødataene 
skogbruket trenger for å kunne drive et bærekraftig 
skogbruk må være kvalitetssikret og gjøres lett tilgjen-
gelige på Kilden.

3.  10 %-vernet må gjennomføres på en slik måte at det får 
minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skog-
brukets bidrag til det grønne skiftet.

4.  Myndighetene må anerkjenne næringens miljøarbeid 
og de resultater dette har gitt. Unødvendige offentlige 
restriksjoner på skogbruket må unngås.

5.  EUs bokføringsregler for opptak av CO2 i skog må ikke 
begrense avvirkningen og mulighetene for produksjon 
innenfor bærekraftige rammer basert på trevirke fra 
norske skoger, eller være til hinder for at øvrige  
sektorer når sine klimamål.  

SKOGDRIFT

Det er avgjørende for utviklingen av hele skognæringen at produksjons- og avvirkningsmu-
lighetene i de norske skogene utnyttes. Skogbruket tar hensyn til biologisk mangfold og an-
dre miljøverdier, og kan dokumentere dette gjennom troverdige sertifiseringssystemer. Det er 
svært viktig at skogbruket stadig effektiviseres for å sikre lønnsomheten i skogbruket og for å 
kunne levere konkurransedyktig tømmer til industrien.
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FRAMTIDSRETTET ARBEIDSLIVSPOLITIKK

For Verdikjeden Skog og Tre er det viktig å holde fast ved en arbeidslivspolitikk tuftet på 
den norske modellen. Dette er et arbeidsliv med faste og hele stillinger, ansatte med høy 
kompetanse og felles innsats for økt innovasjon og produktivitet. For å ha et framtidsrettet 
næringsliv er det avgjørende å sikre kompetanse og rekruttering. Faste ansettelser er en 
forutsetning for lærlinger.

KOMPETANSE OG YRKESOPPLÆRING

Norge er et høykostland som ikke kan konkurrere med 
lavkostland på lønns- og arbeidsvilkår. Vi må i stedet  
produsere smartere og mer effektivt. Den norske arbeids-
livs modellen, med tett samarbeid mellom partene  
i arbeidslivet og selvstendige fagarbeidere, er viktig for 
å sikre produktiviteten. Høy innovasjons- og omstillings-
evne er et resultat av erfaringsbasert kompetanse fra  
alle nivå på arbeidsplassen, kontinuerlige forbedringer  
i prosess og produkt, investeringer i forskning – og  
samspillet mellom disse. Skognæringen er særlig  
avhengig av dette samspillet fremover. 

1.  Det bør legges til rette for at skognæringen er en  
attraktiv karrierevei for unge.

2.  Det bør etableres regionale kompetansesentra som 
tilbyr VG2 Skogbruk.

3.  Det etableres en kompensasjonsordning for skogs-
entreprenørbedrifter til elever med yrkesfaglig 
fordypning (YFF) på 800 000 kr/år.

4.  Lærlingtilskuddet må økes for å stimulere til at flere 
bedrifter tar inn lærlinger, og tilskuddsnivået på de 
ulike fagene må reflektere de faktiske kostnadene. 

5.  Etter- og videreutdanningstilbudet gjennom fagskole, 
høyere faglig utdanning og spesialisering må styrkes 
for ansatte på alle nivåer i verdikjeden. 

6.  Det bør legges til rette for at ansatte kan gjennomføre 
etter- og videreutdanning. Dette vil også kunne bidra 
til mer attraktive karriereløp.

7.  Det må etableres fagretninger ved universiteter og 
høgskoler for økt kompetanse i markedet for å bygge 
fremtidens bygg basert på tre for å møte samfunnets 
krav til økt bruk av fornybare ressurser. 
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Illustrasjonen over viser samarbeidet i verdikjeden:  «Alt henger sammen med alt.»

Foto: Per Skogstad (s. 2 og 10) , Finn Erik Bjørnstad (s. 2, 6 og 7) , Einar Østhassel/MEF (s. 8) , Voll Arkitekter AS (s. 9) , Sören Håkanlind (s. 10) og Jan 

Lillehamre (bilde nederst til venstre s. 10)
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KONTAKTPERSONER

Adm. direktør Heidi Finstad

Epost: heidi.finstad@treindustrien.no 

Mobil: (+47) 976 02 543

Daglig leder Marit Holtermann Foss

Epost: marit.holtermann.foss@norskindustri.no

Mobil: (+47) 906 09 560

Fagsjef skog Bjørn Lauritzen

Epost: bjorn.lauritzen@mef.no

Mobil: (+47) 907 37 626

Sekretær Arvid Eikeland

Epost: arvid.eikeland@fellesforbundet.no

Mobil: (+47) 908 55 978

Adm. dir. Erik Lahnstein

Epost: erik.lahnstein@skog.no

Mobil: (+47) 905 62 893

Adm. dir. Arne Rørå

Epost: arne.roraa@norskog.no

Mobil: (+47) 913 35 914

Daglig leder Martin Smedsrud Kristensen

Epost: martin@nobio.no

Mobil: (+47) 45 47 48 07

Skogsjef Monica Sellæg Grindberg

Epost: mgb@statskog.no

Mobil: (+47) 958 58 188
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