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Om de ulike organisasjonene
Treindustrien skal legge til rette for næringsutvikling og kon
kurransekraft i verdikjeden gjennom næringspolitisk arbeid 
i Norge og EU. Treindustrien skal fremme innovasjon og FoU 
slik at bedriftene er foretrukne leverandører i markedet. Tre
industriens Landsforening (TL) er tilsluttet BNL og NHO. 

Gjennom samarbeid med bedriftene, myndigheter og andre 
organisasjoner jobber treindustrien, byggenæringen, og skog
næringen med å utvikle konkurransedyktige rammebetin
gelser. Treindustrien har også ansvar for å legge til rette for 
kompetanseutvikling i verdikjeden. Treindustrien har en aktiv 
rolle i det arbeidsgiverpolitiske arbeidet, hvor samarbeidet 
med BNL, Byggevareindustrien og de andre bransjene i bygge
næringen står sentralt. 

Treindustrien er et medlemskapsbasert servicekontor som 
drives sammen med bransjeforeningen Treindustriens Lands
forening, hvor begge ledes av samme administrerende  direktør. 
Medlemsservice og informasjon er også en viktig oppgave 
overfor medlemmene. Treindustrien er lokalisert i NHOfel
leskapet i Næringslivets Hus i Middelthuns gate 27 på Major
stua. Norsk Treteknisk Institutt, TreFokus, og Stiftelsen  Norges 
Byggskole  er samlokalisert på Blindern.

Treteknisk arbeider med forskning, utvikling, innovasjon, 
kunnskapsformidling samt kontroll og sertifiseringsord
ninger knyttet til treindustriell virksomhet. Treteknisk skal 
på utvalgte områder være i den internasjonale forsknings
fronten. Samtidig skal Treteknisk være en foretrukket leve
randør av tjenester for industriutvikling i trebasert industri. 
Treteknisk er organisert som en forening, og hovedtyngden 
av medlemmene er fra treindustrien.

Byggskolen er en stiftelse hvor stifterne er Treindustrien 
og Treteknisk. Hovedarbeidsområdet er kompetanseformid
ling, kursvirksomhet og kompetanseutvikling overfor tre
industrien og denne industriens kunder. Byggskolens tilbud 
leveres i samspill med Norsk Treteknisk Institutt.

TreSenteret er lokalisert ved NTNU i Trondheim, og er organi
sert som en forening som arbeider for å styrke tremateria
lets rolle i undervisning og forskning ved NTNU og andre 
tekniske utdanningsinstitusjoner. Dette for å bidra til kompe
tanse i det prosjekterende og utførende ledd i byggenærin
gen. Skogeierforbundet, Treindustrien og Treteknisk er de 
tre største medlemmene i foreningen.

TreFokus er et aksjeselskap som eies av Treindustrien og 
Skogeierforbundet, og hvor Treindustrien er majoritetseier. 

TreFokus er skog og trenæringens felles organisasjon for 
markedsutvikling og informasjon med fokus på økt bruk av 
tre i bygg knyttet til by og stedsutvikling.

Fokus på samarbeid – eksempler
De daglige lederne i organisasjonene i Trenettverket utgjør 
Treindustriens ledergruppe, som ledes av administrerende 
direktør i Treindustrien. 

Organisasjonene i Trenettverket har et tett og nært sam
arbeid for å fremme næringsutvikling i treindustrien og  
i verdikjeden. Dagsorden påvirkes av markedsforhold, den 
politiske situasjon, raske endringer i omgivelsene, og med
lemmenes langsiktige og kortsiktige behov: 

 ● Den løpende dialogen med industrien og aktuelle saker 
fra de respektive styrene

 ● Markedsforhold og konkurransesituasjonen
 ● Dialog med andre bedrifter, aktører og organisasjoner  

i verdikjeden, byggenæringen og i samfunnet for øvrig
 ● Næringspolitikk og rammebetingelser
 ● Initiativer og pålegg fra myndigheter og relevante organer 

i Norge og i EU
 ● Initiativer fra samarbeidende organisasjoner i Norden og 

i Europa
 ● Media

Adm. dir. Heidi Finstad foran Stortinget.

Organisasjonene Treindustrien, Treteknisk, Byggskolen, TreSenteret og TreFokus utgjør til sammen 
Trenettverket som samarbeider tett og er organisert gjennom Treindustriens ledergruppe. Her legges 
kort- og langsiktige strategier, og oppgaver diskuteres og fordeles gjennom et fortløpende samarbeid.

Trenettverket 
 et verktøy for skog og trenæringen
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Ledergruppen vurderer fordelingen og organiseringen av 
arbeidet i sine faste møter og fortløpende dialog. Mange av 
arbeidsoppgavene er av en slik karakter at det krever at flere 
av organisasjonene samarbeider. Noen eksempler på dette 
kan være: 

 ● Digitalisering av byggenæringen
 ● Industrialisering
 ● FoUsatsing på strategisk viktige områder
 ● Standardutvikling
 ● Markedsutvikling og nye bruksområder
 ● Næringspolitiske spørsmål
 ● Utvikling av insitamenter som ivaretar miljø og som frem

mer bærekraft i bygg og i samfunnsutviklingen
 ● Kunnskapsformidling, utarbeidelse av håndbøker o.l.
 ● Kursaktivitet
 ● Kompetanse i utførende ledd og trebasert utdanning
 ● Initiering, utvikling og realisering av byggeprosjekter

Bærekraftige bygg er et fokusområde for samarbeidet 
mellom organisasjonene i Trenettverket.

TreFokus har fokus på å fremme bærekraftige bygg og energi
løsninger, og jobber på mange arenaer for å tilføre markedet 
kunnskap om  tre i bygg. Treteknisk sørger for FoU på priori
terte områder og tilfører kompetanse, mens Byggskolen sør
ger for kompetanseutvikling i dette arbeidet. Kobling mellom 
prosessutvikling og produktutvikling er viktig i arbeidet med 
å utvikle konkurransedyktige løsninger i markedet.

Andre eksempler på samarbeid i Trenettverket er bygge
prosjekter, høyhus i tre, studentboliger og broer. På disse 
områdene aktiveres også samarbeid med andre aktører både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Når det gjelder markedsutvikling for økt bruk av tre, er felles 
innsats for økt bruk av fornybare bygningsmaterialer, indu
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strialisering, standardisering av trebaserte konstruksjoner 
og produkter eksempler på samarbeidsområder. Nordiske og 
europeiske prosjekter inngår også i arbeidet.

Kunder etterspør i økende grad tre som byggemateriale, og 
miljø er en konkurransefaktor. Dette skyldes ikke minst at 
Trenettverket har arbeidet målrettet med å synliggjøre treets 
miljømessige fortrinn. Organisasjonene har også engasjert 
seg i byggenæringens arbeid på dette området, og deltar 
aktivt i arbeidet med å følge opp BNLs klima og miljøpolitikk.
 
Organisasjonene i Trenettverket deltar på mange områder, 
som for eksempel oppfølging av NHP 4 og utviklingen av 
BREEAMNOR i Norge. Felles FoUprosjekter som MiKaDo 
og   KlimaTre har også vært sentrale i denne sammenheng. 

Treindustrien er en del av NHOfelleskapet, og deltar aktivt 
innenfor en rekke områder, som for eksempel bioøkonomi, 
sirkulær økonomi, energi, miljø, samferdsel og skatt. 

FoU på strategiske områder er avgjørende for økt bruk av 
tre, samt utvikling og utnyttelse av skog og treressursene. 
Initiering av FoU skjer gjennom dialog med egen industri, 
byggenæringen og skog og trenæringen for øvrig. Synlig
gjøring av behovet for FoU overfor myndigheter og FoU
finansieringskilder er et viktig ledd i næringsutvikling for 
treindustrien og byggenæringen. 

Kunnskapsformidling og informasjon er et løpende og viktig 
arbeidsområde. Kunnskapsserien «Fokus på Tre» er ved 
siden av felles satsing på nettbasert informasjon to sen
trale knagger i dette arbeidet. 

Kompetanse er en viktig faktor hos alle utøvende aktører  
i byggenæringen når det gjelder å øke bruken av tre. Tre

nettverket har de siste årene satset på kompetanseutvik
ling hos arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. 

Digitalisering av byggenæringen, industrialisering og økte 
miljøkrav er aktuelle kompetansebehov i bedriftene. Tre
industrien har en ledende rolle for strategisk bransjeutvikling.
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Utover det rent faglige, samarbeider Trenettverket på   om  
råder som arrangementer, møter og nettsider. Det aller meste 
av treinformasjon samles på den felles informasjonspor talen 
trefokus.no, og det krysspubliseres når det er hensikts
messig.

Muligheter og utfordringer
– videre utvikling av Trenettverket

Treindustrien står overfor store muligheter i tiden fremover. 
Interessen for bruk av tre er økende i lys av klimautfordrin
gene, dette både fra et politisk ståsted og i forhold til mar
kedets økte interesse for bærekraftige løsninger. 

Materialvalg og fornybarhet må vektlegges i fremtidens bygg 

for å nå samfunnets mål om en mer sirkulær økonomi. EU
prosessene tilknyttet dette legger føringer på norske mål
setninger. For å utløse mulighetene for økt bruk av tre, er 
konkurransedyktige rammebetingelser avgjørende. 

Treindustrien har stort fokus på innovasjon for å følge opp 
nye krav fra myndigheter og markedet som kommer til 
uttrykk i lover og regler. Synergier mellom industrialisering, 
digitalisering og nye krav til materialer er en viktig del av 
innsatsen for næringsutvikling.

Treindustrien har et stort potensiale for økt verdiskaping, 
hvor økt videreforedlingsgrad er en et viktig mål. Bedre utnyt
telse av biprodukter og sidestrømmer, som for eksempel 
sagflis, er også et sentralt tema. Lønnsom avsetning av 
sidestrømmer vil redusere marginalkostnader og bidra til 
økt innovasjonskraft.

Økningen i råvareeksporten fortsetter på bekostning av norsk 
verdiskaping. Samtidig øker importen av bygningselemen
ter og moduler kraftig. Sterk konkurranse både i tømmer
markedet og i ferdigvaremarkedet stiller krav til bedre 
ramme betingelser for å utvikle konkurranseevnen til trein
dustrien og resten av verdikjeden. Dette fordrer økt innsats 
fra fellesskapets side på flere områder. 

Dialog med myndighetene for utvikling av konkurransedyk
tige rammebetingelser, fortsatt fokus på markedsutvikling, 
økt fokus på bærekraftige løsninger i bygg, innovasjon og 
kompetanse, samt målrettet profilering, vil være sentrale 
arbeidsområder fremover.

Organisasjonene i Trenettverket har samordnede målset
tinger. Industrialisering, digitalisering, enhetlig miljø
dokumentasjon, produktutvikling, standardisering, sam
ferdsel og transportvilkår samt forsvarlig lønnsdannelse 
er noen viktige områder for å utvikle norsk verdiskaping. 

Gjennom de siste årene er det utarbeidet en rekke nasjo
nale strategier hvor Treindustrien har deltatt. Dette legger 
føringer på strategisk næringsutvikling i årene som  kommer. 
Samarbeid med omgivelsene er en forutsetning for å løse 
felles utfordringer og for å utløse muligheter. Trenettver
ket er godt rustet for å bidra til fremtidig industri utvikling. 
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Treindustriens årsmelding 2018
Generalforsamling 2018
Treindustrien og TL holdt sine generalforsamlinger i Zürich 
21. april. Det deltok representanter fra 15 medlemsbedrif
ter, og 62 prosent av stemmene var representert. Års
møteleder var økonomidirektør Øyvind Eriksen i Bergene Holm 
AS. Regnskap for 2017 ble godkjent. Generalforsamlingen 
tok styrets orientering om budsjett 2018 til orientering. 
Kostnadsutligning og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Organisasjon
Treindustrien har kontor i Næringslivets Hus i Middelthuns 
gate 27 på Majorstua. Treindustriens sekretariat har bestått 
av administrerende direktør Heidi Finstad, fagsjef/nærings
politikk og utvikling Tina SletbakAkerø, og administrasjons
sekretær Helene Amundsen. 

Det bransjeinterne samarbeidet
Treindustriens styre gir i egenskap av bransjestrategisk organ 
føringer for det bransjeinterne samarbeidet. Organisasjo
nene Treindustrien, Treteknisk, TreFokus, TreSenteret og 
Byggskolen utgjør sammen Trenettverket. Dets primære 
oppgave er å utrede og sette strategiene ut i livet. Treindu
striens ledergruppe består av daglige ledere i Trenettverket 
og ledes av administrerende direktør i Treindustrien. Det er 
etablert et felles styringsverktøy og årshjul for organisasjo
nene i Trenettverket.

Treindustriens industrielle forum
Formålet med Treindustriens industrielle forum er å øke 
konkurransekraften til treindustrien gjennom økt ferdig
stillelsesgrad og automatisering. Forumet er arena for sam
arbeid om felles utfordringer knyttet til dette, og skal bidra 
til å forsterke innovasjonsevnen til norsk treindustri. Forumet 
samarbeider med andre aktører i verdikjeden og kobles opp 
mot bygg og marked.

Treindustriens arbeidsgruppe for digitalisering
Treindustrien har en arbeidsgruppe for å følge opp digitali

sering av byggenæringen og norsk treindustris muligheter. 
En viktig del av dette er oppfølging av Digitalt veikart for 
byggenæringen.

NOBB-Faggruppen for trelast
Faggruppen skal ha fokus på miljødokumentasjon, BREEAM
NOR og PEFC i NOBB. Gruppen bidrar til Standardiserings
utvalget for elektronisk samhandling og EDIhandelsmel
dingene, og er representert i NOBB Kvalitetsforum sammen 
med handel og byggevare. Standardsortimentet i NOBB ble 
avviklet i november 2018 for å styrke produsentenes mer
kevarebygging. Satsing på god og  riktig produktinformasjon 
er fokusert. Dette for å møte markedets etterspørsel og som 
grunnlag for å bygge egen merkevare. Faggruppen har opp
datert standarden for identifisering og merking av trelast til 
bruk i elektronisk handel.

Treindustriens Utvalg for Trebeskyttelse 
TUT arbeidet i 2018 med produktkvalitet, markedsaktivite
ter i proff og forbrukermarkedet, selgersupport og samar
beidet innenfor Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR). TUT er 
representert i styrene for NTR og Norsk Impregneringskon
troll. Treindustrien utøvde sekretærfunksjonen for TUT, og 
direktør Atle Nilsen i Moelven Soknabruket AS ledet utvalget.

Treindustriens Brannfaglige utvalg
Formålet med Treindustriens Brannfaglige utvalg er å frem
me seriøsitet, innovasjon og utvikling i næringen. Dette skjer 
gjennom prosjekter, ved å delta i regelverksutvikling, og  
samarbeid med myndigheter og andre relevante aktører. 
Utvalget er også et ekspertutvalg som bistår i ulike spørsmål 
som er relevante for byggenæringen knyttet til brannfag
lige spørsmål. Oppfølging av standarder (ISO, CEN og 
 Standard Norge) og erfaringsutveksling og kunnskapsdeling 
er også en del av utvalgets arbeid.

Samarbeid med andre organisasjoner
BNL
Treindustrien har hatt et nært samspill med BNL også i 2018. 
Treindustrien har fokus på at BNL er relevant på alle politikk
områder slik at BNL har en samlende og tydelig posisjon  
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i norsk byggenæring. Administrerende direktør i Treindu strien 
deltar som fast medlem i ukentlige bransjedirektørmøter  
i BNL. I tillegg er Treindustrien engasjert i en rekke utvalg  
i regi av BNL. Agenda er løpende næringspolitisk arbeid, opp
følging av arbeidsgiveriet og prosesser, i tillegg til faglige og 
markedsrelaterte problemstillinger. Vara i Treindu striens 
styre, administrerende direktør Bjarne Hønningstad i Moel
ven Industrier ASA, sitter også i styret i BNL. 

Verdikjeden Skog og Tre
Det har vært lagt stor vekt på samarbeid med øvrige organi
sasjoner i  verdikjeden skognæringen. Følgende organisasjo
ner inngår i Verdikjeden Skog og Tre: Treindustrien, Trefored
lingsindustriens bransjeforening, Skogeierforbundet, NOR
SKOG, Statskog, Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes 
forbund og NoBio. Det foreligger en samarbeidserklæring 
mellom organisasjonene i Verdikjeden Skog og Tre. Hensikten 
med samarbeidet er å sørge for et felles budskap fra nærin
gen for å bedre rammevilkårene for verdikjeden.

Det har vært høy aktivitet i samarbeidet med jevnlige møter. 
Treindustrien har fylt sekretariatsfunksjonen og koordinert 
møter og prosesser. Samarbeidet er basert på prinsippet 
om konsensus. Dette har hittil vist seg å være en effektiv 
samarbeidsform som ikke har krevd økonomiske ressurser 
utover det som allerede ligger i organisasjonene som deltar. 
Alle organisasjonene har bidratt med sin særlige kompe
tanse, og ressursinnsatsen har ved dette vært likestilt.

Samarbeidet har en styringsgruppe og en rekke arbeidsutvalg 
som følger opp ulike temaer, som skatt, kompetanse, forny
bare ressurser, samferdsel, skogdrift, FoU og innovasjon. 
Verdikjeden gir innspill til statsbudsjett, deltar på høringer på 
Stortinget, gir høringsuttalelser, følger opp handlingsplaner, 
og gjennomfører møter med alle partier og relevante komi
téer på Stortinget. Verdikjeden Skog og Tre samordner også 
interesser i ad hocsaker av betydning for hele verdikjeden. 
Det er gjennomført månedlige møter i styringsgruppen.

Fagbevegelsen
Samarbeid mellom organisasjonene i skognæringen og fag
bevegelsen ble videreført i 2018.

Treforedlingsindustriens bransjeforening
Treindustrien og Treforedlingsindustriens bransjeforening 

samarbeider meget godt. Gjennom 2018 har det vært  hyppig 
dialog for å koordinere og samkjøre den trebaserte industri
ens interesser inn i ulike nasjonale strategiprosesser.

NHO
Treindustrien har i 2018 samarbeidet med NHO om LULUCF, 
samferdsel, bioøkonomi, energi, modulvogntogordningen samt 
skattespørsmål, for å nevne noen aktuelle saker.

Norsk Industri
Treindustrien samarbeider godt med Norsk Industri på om  
råder av felles interesse, som for eksempel samferdsel, 
energi, skatt og avgifter, og råvarepolitikk. 

Myndighetene
Treindustrien har hatt direkte samarbeid med flere fylker og 
kommuner. I forbindelse med forskriftsendringen som åpner 
for 60 tonn for tømmervogntog og modulvogntogordningen, 
har det vært et ustrakt samarbeid mellom Verdikjeden Skog 
og Tre, kommuner, fylker og vegmyndighetene, både regionalt 
og nasjonalt.

Forum for tilsyn
Treindustrien har deltatt i et forum for tilsyn som er ledet av 
Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Følgende organisasjo
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ner er tilknyttet forumet: Treindustrien, Byggevareindus
trien, Norsk Trevare, Norsk Stålforbund, Tekna, Virke, VA og 
VVSprodusentene samt Glass og fasadeforeningen. Hen
sikten med forumet er å forsterke samspillet mellom bran
sjene og myndighetene i arbeidet med å fremme seriøsitet 
i byggenæringen.

Internasjonalt samarbeid
CEI-Bois
Det europeiske samarbeidet foregår hovedsakelig innenfor 
paraplyorganisasjonen CEIBois og sektororganisasjonen 
EOS (trelastproduksjon). Påvirkningskraft overfor EU i 
næringspolitiske saker står sentralt. CEIBois har vært 
 gjennom en omstillingsprosess hvor organisasjonen har 
redusert bemanningen og utarbeidet en ny strategi. Målet 
er en europeisk organisasjon som har gjennomslagskraft  
i det næringspolitiske påvirkningsarbeidet inn mot EU. 

EOS
EOS er en viktig arena for Treindustrien for å ivareta norske 
interesser når det gjelder tremekanisk industri i EU. Gjennom 
2018 har samarbeidet vært uvurderlig for å sikre norske 
interesser knyttet til fremtidig tilgang til råvarer i form av 
skog. LULUCF omhandler regneregler for skog med tanke på 
uttak av skog og beregninger av CO2utslipp. Norge som står 
utenfor EU og som har historisk lav avvirkning av skog, har 
særlige problemstillinger sammenlignet med våre nær meste 
konkurrenter Sverige og Finland. EOS har bidratt til å sette 
dagsorden og ivareta norsk treindustris interesser gjennom 

sin oppfølging i 2018, i en svært viktig sak for hele det norske 
næringslivet. 

European Wood
Norge samarbeider med Sverige gjennom EOS, med spesi
elt fokus på økt bruk av tre. Treindustrien deltar sammen 
med Sverige og en rekke andre land i prosjektet «European 
Wood Initiative» som arbeider for bedret markedsadgang 
og økt trebruk i Asia. Sverige og Norge har fokus på at EOS 
skal ta eierskap til prosjektet. Det nordiske bransjesamar
beidet bidrar til påvirkningskraft overfor resten av Europa 
og EU.

Oppfølging av EUTR og vilkårene for trebruk i bygg i lovverk, 
byggeforskrifter og mandaterte CENstandarder er videre
ført i 2018.

Nasjonale strategier 
Treindustrien er engasjert i flere nasjonale strategiarbeider 
knyttet til det grønne skiftet, hvor SKOG22 – som ble lagt 
frem i 2015 – er et godt grunnlag. Eksempler er Regjeringens 
ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og Veikartproses
sen for næringslivet, Stortingsmelding nr. 6, Verdier i Vekst 
– konkurransedyktig skog og trenæring, BNLs klima og 
miljøpolitikk, NHOs bioøkonomistrategi, Aps industristra
tegi og NHP4 (Nasjonal plan for avfallshåndtering). Alle disse 
strategiene påvirker rammene for næringsutvikling, også 
for treindustrien, og har vært lagt til grunn i arbeidet også  
i 2018.  
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Prosjekter
 ● Oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport ble vide

reført, og har involvert Treteknisk, Treindustrien, TreFokus, 
Byggskolen og TreSenteret. Organisasjonsutvikling basert 
på synergier, kompetanseutvikling knyttet til digitalisering, 
og nye krav har vært i fokus i prosesser for å tilpasse 
organisasjonen til markedssituasjonen. 

 ● Prosjekt for opprydding av begrepsbruk i NOBB ble vide
reført i 2018.

 ● Avvikling av standardsortimentet ble sluttført i 2018. 
 ● Standardisering (CEN/ISO/NS) ble fulgt opp som prosjekt

samarbeid mellom Treteknisk og Treindustrien i 2018, for 
målrettet samordning av ressurser for oppfølging av 
relevante standarder på vegne av medlemmer. 

 ● Utvikling av statistikk i samarbeid med Treteknisk.
 ● Oppfølging av prosjektet modulvogntogordningen pågikk 

også i 2018. Treindustrien samarbeider med Statens 
Vegvesen, flere fylker og kommuner, NHO, BNL og Laste
bileiernes forbund i prosjektet. 

 ● Treindustrien har siden 2016 fulgt opp digitalisering for 
treindustriens medlemmer som en del av BNLs arbeid 
«Digitalisering av Byggenæringen». Dette har vært fulgt 
opp i 2018 med fokus på strategisk beslutningskompe
tanse.

 ● «NRA for Controlled Wood» ble etablert i 2016 som 
 prosjekt med mål om etablering av nasjonal FSCstandard, 
noe som  har vært fulgt opp i 2018.

 ● Utvikling av verktøy for fjerning av flaskehalser knyttet 
til bruer på vegnettet er et prosjekt som har pågått gjen
nom 2018.

Skogsertifisering 
Treindustrien er tilsluttet PEFC Norge, og hoveddelen av norsk 
trelastproduksjon er PEFC/CoCsertifisert. Treindustrien er 
representert i styret i PEFC med administrerende direktør 
Heidi Finstad.

I Norge er PEFC og FSC likestilt i den nasjonale BREEAM
ordningen. Et industriinitiativ har startet arbeidet med 
nasjonal risikovurdering knyttet til FSC, og det er inngått 
en avtale med skogsiden om gjennomføring. Målet på sikt 
er å få på plass en norsk FSCstandard for å møte kunde
behov.

Kompetanse, forskning og utvikling 
Innenfor kompetanse og FoU er det Treteknisk, TreSenteret 
og Byggskolen som ivaretar Treindustriens primære interes
ser. Synergier og tettere samarbeid innad i Trenettverket 
har vært vektlagt også i 2018. Treteknisk skal være et fore
trukket forskningsinstitutt av medlemmer og andre sam
arbeidspartnere. Samarbeid mellom NTNU, SINTEF Bygg
forsk, NMBU, Skog og Landskap, treindustrien og byggenæ
ringen er viktig for å komplementere behov. 

Treindustriens bedrifter har en struktur og størrelse hvor 
den enkelte bedrift ikke har egne FoUavdelinger. Treteknisk 
fungerer som bedriftenes «FoUavdeling», og spiller en 
avgjørende rolle for kommersialisering av prosjekter ved å 
koble produksjonsprosess med markedsbehov.

Treindustriens utvalg 
Treindustrien har flere utvalg og prosjektgrupper med bety
delig deltagelse fra medlemsbedriftene som grunnlag for 
prioriteringer av vesentlige forhold. Utvalgenes sammenset
ning er presentert bakerst i årsmeldingen.
 
Trebeskyttelse 
Innenfor Nordisk Trebeskyttelsesråd videreføres samarbei
det med særlig vekt på produktkvalitet, feltforsøk og tester. 
NTR arbeider planmessig for også å få med produsenter som 
utvikler og anvender nye trebeskyttelsesmidler.

WEI
Den europeiske  trebeskyttelsesindustriens bransjeorgani
sasjon har både organisasjoner, bedrifter og forsknings
institusjoner som medlemmer. WEI følger opp det som skjer 
i EUbyråkratiet og som har innvirkning på treindustrien. Det 
samarbeides om felles representasjon i eksempelvis BREF
arbeidet i forhold til standarder. WEI jobber for større bruk 
av kobberimpregnert tre slik som i Skandinavia, hvor de 
 nordiske landene står samlet.

Besøk av statssekretær Atle Hamar fra Klima og miljø
departementet under lanseringen av pelletssatsning på 
Soknabruket.
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Utvikling for treindustrien 2018
Produksjon og lager
Skurlastproduksjonen i 2018 ble 2,68 mill. m³, en økning på 
0,7 % fra 2017. Høvellastproduksjonen ble 1,37 mill. m³, en 
nedgang på 2,3 % fra 2017. Impregnertproduksjonen ble 
0,37 mill. m³, en nedgang på 2,6 % fra 2017.

Utgående tømmerlager på tomt ble 380.000 m³. Utgående 
skurlastlager ble 429.000 m³, en økning på 13,7 % fra 2017.

Hjemmemarked 
Ifølge SSB ble det gitt 31.647 igangsettingstillatelser for 
nye boliger i 2018. Dette er en nedgang på 10,3 % fra 2017. 
Igangsatt areal til annet enn bolig (næringsbygg) hadde en 
nedgang på 0,8% fra 2017, viser tallene fra SSB.

Eksport
Norsk trelasteksport ble 667.244 m³, opp 7 % fra 2017, 
ifølge SSB. De største mottakerlandene er Sverige (20 %), 
Danmark (19 %), Belgia (16 %), Tyskland (16 %), Storbritan
nia (12 %) og Nederland (9 %). Størst volumøkning av disse 
var det til Storbritannia med en økning på 34 % fra 2017 og 
til Sverige med en økning på 13 % fra 2017.

Import
Importen av trelast var 924.186 m³ i 2018, en nedgang på 
7 % fra året før, viser tall fra SSB. Importen fra Sverige 
utgjorde 95 % av totalen. Rundt 66 % av importen fra Sve
rige var høvellast og impregnert.

Tømmer
Det ble avvirket omlag 10,8 mill. m³ tømmer til industrifor
mål i 2018, 303.000 m³ mer enn i 2017. Det er rekordmye. 
Forrige toppnotering var i driftsåret 1989/90 da avvirknin
gen endte på 10,5 mill. m³, ifølge SSB. 

Prisen på både massevirke og sagtømmer økte i 2018.  Skog
eierne fikk i gjennomsnitt 410 kroner pr. m³ solgt tømmer, 
noe som er 16 % mer enn i 2017. Prisen på massevirke økte 
mest. Sagtømmerprisen økte med 8 % for gran og 6 % for 
furu.

Det ble eksportert 3,5 mill. m³ tømmer i 2018, om lag det 
samme som i 2017. Massevirke utgjorde 56 % av det ekspor
terte tømmeret, viser tall fra SSB.

Marked for trelast i Norge
Markedsutsiktene er positive, noe som viser seg i høyt innen
lands produksjonsvolum og en økning i eksportvolumet. 

Både nybygg og vedlikeholdsmarkedet er fortsatt viktige 
marked for treindustrien.
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Norsk Treteknisk Institutt
Treteknisk er trelast og treindustriens bransjeinstitutt. 
Instituttet er en frittstående forskningsforening og har 127 
medlemsbedrifter innen trelast, trevare, limtre, takstol 
og trehusindustri samt beslektet virksomhet. Instituttet 
har 32 medarbeidere.

Instituttet utfører oppgaver innenfor tre hovedområder:
 ● Forsknings og utviklingsprosjekter med offentlig 

finansiering
 ● Oppdrag og oppdragsforskning for industrien
 ● Kvalitetsdokumentasjon, kontroll og sertifisering

I tillegg er Treteknisk en viktig aktør for kunnskaps og 
 kompetanseformidling til norsk treindustri.

Forsknings- og utviklingsprosjekter
Treteknisk arbeider med forsknings og utviklingsprosjekter 
innenfor mange områder, alle knyttet til behov og mulighe
ter hos medlemmer: 

 ● Produksjonsoptimalisering
 ● Utnyttelse av treets hygroskopiske egenskaper i 

 energi og innemiljøsammenheng
 ● Materialvalg i forhold til holdbarhet
 ● Beiteskader på skog – innvirkning på skurlastkvalitet
 ● Utvikling av nye metoder og produkter for beskyttelse 

av trevirke
 ● Prosesskontroll av overflatebehandling av trevirke
 ● Energiledelse
 ● Effektivisering av utarbeidelse av miljødokumentasjon
 ● Energibruk i laftebygg

Oppdrag og oppdragsforskning for industrien
Både medlemmer og andre benytter kompetansen ved Tre
teknisk til å løse bedriftsinterne oppgaver og utfordringer. 
Dette omfatter alt fra enkel konsulentbistand til større 
utredninger ute hos kunden, tester i laboratorium og i felt. 
Det er ofte oppgaver relatert til produktutvikling, testing av 
produkter, effektivisering og tilpasninger i produksjon. 

Medarbeidere fra Treteknisk opptrer ofte som rådgivere  
i forbindelse med bruk av tre i bygg, både små og store 
bygge prosjekter. Treteknisk samarbeider tett med trebasert 
industri om miljødokumentasjon for å møte markedets 
økende krav til dokumentasjon av miljøegenskaper. 

Sekretariatsfunksjoner 
Treteknisk har sekretariatfunksjonen for Energi og Tørke
klubben, Treindustriens Tekniske Forening, Norske Takstol
produsenters Forening, og Skognæringens  Forskningsgruppe.

Kvalitetsdokumentasjon og sertifisering
Treteknisk sertifiserer i dag:

 ● Limtre
 ● Takstoler
 ● Konstruksjonsvirke
 ● Fingerskjøtt konstruksjonsvirke
 ● Trebaserte plater
 ● Brannhemmende plater, panel og kledning 

Treteknisk er som eneste institusjon i Europa godkjent som 
RCO (Registered Certification Organisation) for sertifisering 
av limtre, konstruksjonsvirke og massivtre i henhold til JAS 
(Japanese Agricultural Standards). I tillegg er instituttet 
engasjert som prøvningslaboratorium og inspeksjonsorgan 
for kontrollordninger. Kontrollordningene er en frivillig  sam  
menslutning av produsenter og leverandører som pålegger 
seg selv en kvalitetskontroll for å sikre enhetlig kvalitet og 
merking. 

Disse er:
 ● Norsk Trelastkontroll
 ● Norsk Impregneringskontroll
 ● Fingerskjøtkontrollen
 ● Kledningskontrollen
 ● Kvalitetskontrollen Norsk Laft
 ● Treindustriens Brannkontroll
 ● Kontroll av laminerte emner

Kunnskap og kompetanseformidling
Ansatte på Treteknisk er ettertraktede som kurs og fore
dragsholdere. 

Etterspurte områder i 2018 har vært:
 ● Tre som konstruksjonsmateriale
 ● Trevirkets egenskaper i inneklima
 ● Treprodukters miljøegenskaper
 ● Trelastproduksjon
 ● Treteknologi og styrkesortering av trelast
 ● Prosessoptimalisering

Treteknisk har tatt over Byggskolens kurs i yrkesteori for 
fagbrev i Trelast og limtreproduksjonsfaget. Våren 2018 var 
det 8 kandidater som gjennomførte teorieksamen i trelast
faget med flotte resultater. 
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Høsten 2018 startet et nytt kurs med 8 kandidater opp. Pla
nen at de som følger dette kurset skal avlegge eksamen våren 
2019.

Finansiering
Instituttet mottar offentlig finansiering i form av inntekter 
direkte til prosjekter det søkes om i hvert enkelt tilfelle. 
Grunnfinansiering i form av medlemskontingent  utgjorde 
10,1 % av omsetningen i 2018.

Byggskolen
Stiftelsen Norges Byggskole har som formål å drive opp
lærings og utdannelsesvirksomhet rettet mot trebasert 
industri og øvrig byggenæring. Byggskolen skal spesielt 
bidra til økt kompetanse i den trebaserte industrien og 
blant denne industriens kunder. Byggskolen har avviklet 
den ordinære driften, og stiftelsens styreleder er også 
daglig leder for stiftelsen. 

Stiftelsens styre har ansvar for forvaltning av stiftelsens 
kapital og har utarbeidet retningslinjer og prinsipper for 
hva som skal oppfylles for å kunne søke og oppnå økono
misk støtte til opplærings og utdanningsvirksomhet ret
tet mot trebasert industri og øvrig byggenæring.

FO
TO

: P
ER S

KO
G

S
TAD

FO
TO

: U
LR

ICH
 H

U
N

D
H

AU
S

EN

Kledning på Gausdal Bruvoll. 

På kurs. 



14   TREINDUSTRIEN – ÅRSMELDING 2018

TreSenterets mål og visjon er å være:
«Et stimulerende og konstruktivt bindeledd mellom 
NTNU, byggenæringen og skog- og trenæringen, som 
bidrar til styrket kompetanse som grunnlag for økt og 
riktig bruk av tre».

TreSenteret – NTNU Wood 
I 2016 besluttet TreSenteret å etablere NTNU Wood i samar
beid med NTNU hvor man med felles ressurser og satsing 
ønsket å styrke videre arbeid med utvikling av tre som mate
riale. Hovedmålet er å bidra til økt og bedre studietilbud på 
NTNU samt på andre sentrale læresteder i Norge. Videre skal 
senteret være en aktiv partner i grensesnittet mellom nærings
liv og kompetansemiljøer gjennom ulike aktiviteter og FoU
prosjekter.

TreSenteret har rundt 40 medlemmer, hvor Norges Skogeier
forbund, Treteknisk og Treindustrien er de største og ledende 
medlemmene. TreSenterets økonomiske ressurser investeres 
i all hovedsak i aktiviteter og tiltak i regi av NTNU Wood.

Kunnskapsutvikling ved NTNU
TreSenterets oppgave er å bidra til at studenter går ut fra 
NTNU med kunnskap om og interesse for tre, slik at de som 
næringsaktører kan bidra til økt og riktig bruk av tre med 
tilhørende verdiskaping. Videre skal TreSenterets rolle som 
bindeledd inn til fagmiljø og studentmassen gi grobunn for 
innovasjon og utvikling. Begge disse funksjonene er godt 
dekket gjennom arbeidet i NTNU Wood.

Aktiviteter ved NTNU:
 ● Eksperter i Team, et tverrfaglig kurs for 4. års studenter 

ved NTNU, hvor NTNU Wood bidro med faglige innspill
 ● Arkitektstudentenes fullskalabygging med tre i 1 årskurs
 ● Faglig oppfølging av studenter og prosjekter
 ● Bidrag til kursutvikling på masternivå

I samarbeid med ingeniørfakultetet på NTNU og Treindu strien 
har TreSenteret/NTNU Wood bidratt til at det er utviklet et 
5årig prosjekt i form av et nytt kurs på avanserte trekon
struksjoner.

Kompetansepakker på tre
TreSenteret har i flere år gjennomført seminarer med mål om 
kompetanseheving på bygging i tre blant aktører og beslut
ningstakere i byggenæringen. Formålet med slike seminarer 
har vært å presentere muligheter og utfordringer ved  moderne 
bruk av tre i store bygg, eksempelvis innen fagområdene brann, 
fukt, lyd og statikk, samt miljøfordeler med bruk av tre. 

Dette arbeidet er videreutviklet av NTNU Wood og er struktu
rert i «kompetansepakker» med ulikt innhold og fordypnings
grad. Det er innledet et samarbeid med Treteknisk på dette 
området og de tilbyr nå en rekke kurs på ulike trerelaterte 
temaer. 

Trebyen Trondheim og Nordiske trebyer
TreSenteret/NTNU Wood deltar aktivt i de to prosjektene 
Trebyen Trondheim og Nordiske trebyer. Begge prosjektene 
har fokus på bærekraftig byutvikling med tre som hoved
materiale. Prosjektet Trebyen Trondheim har som visjon å 
bidra til en videreutvikling av treprosjekter i den historiske 
og moderne trebyen Trondheim. Videre skal prosjektet være 
en motor i regional næringsutvikling og i denne sammenheng 
har TreSenteret en rolle. Det samme gjelder i forhold til å 
bidra til kompetanseutvikling hos lokale og regionale entre
prenører og utbyggere. I denne sammenheng er kompetan
sepakkene et aktuelt virkemiddel.

I samarbeid med Trondheim kommune er Trebyen Trondheim 
utviklet til å bli en medspiller i bærekraftig byutvikling og 
orienterer seg nå mer mot områdeutvikling.

TreSenteret 

c23 / m0 / y51 / k11,5

c56 / m0 / y91 / k38

Arkitektstudentene ved NTNU bygger med tre. 
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TreFokus AS eies av Treindustriens Landsforening og Norges 
Skogeierforbund. Selskapets visjon er at tre skal bli et fore
trukket materiale innenfor konstruktive og estetiske bruks
områder og det naturlige materialvalget for å skape bære
kraftige, attraktive og gode omgivelser. TreFokus skal bidra 
til å øke bruken av tre og konkurransekraften i verdikjeden 
gjennom målrettet veiledning, utviklingsarbeid og informasjon 
mot definerte målgrupper.

Glimt fra virksomheten 
TreFokus har basert virksomhet og aktiviteter på et opera
tivt og nært samarbeid med Treteknisk, NTNU Wood, rele
vante FoUmiljøer og eiernes organisasjoner og bedrifter. 
Det er også et tett samarbeid med ulike aktører i bygge
næringen, i første rekke BYGG21, Grønn Byggallianse ZERO, 
NAL, FutureBuilt og alle de regionale tredriverne. Et resultat 
av dette er blant annet gjennomføring av en rekke arrange
menter med fokus på bærekraftig byggeri og utvikling av 
byggeprosjekter. Samarbeid og videreutvikling av tredriver
nettverket har hatt fokus i 2018.

TreFokus arbeider langsiktig og strategisk med aktiviteter 
på områder som bidrar til utvikling av tre som produkt. Tre 
skal være et viktig element i utvikling av en bærekraftig 
utvikling og en bærekraftig byggenæring. En del av dette 
arbeidet er få inn perspektiver knyttet til bærekraft, forny
barhet, og trebruk hos beslutningstakere og bestillere. I lys 
av dette ligger FNs 17 bærekraftsmål til grunn for arbeidet.

TreFokus skal løpende utvikle en «verktøykasse» for viktige 
målgrupper som offentlige og private utbyggere, arkitekter, 
rådgivende ingeniører og forbrukere. Nettbasert informasjon, 
sosiale medier, teknisk informasjon og miljøinformasjon er 
sentrale elementer i verktøykassen. Utviklingen av disse skjer 
i nært samarbeid med Treteknisk og andre kompetanse miljøer. 
I 2018 har det blant annet blitt utviklet en «Brannveileder»  
i samarbeid med ledende bransjeaktører og Treteknisk.

TreFokus har i løpet av 2018 vært initiativtaker, partner eller 
bidragsyter på mer enn 30 ulike arrangementer som har 
fokusert på trebruk og utvikling av tre som materiale over 
hele landet. Sammen med AHO og Treteknisk ble den sjette 
nasjonale «Trearkitekturdagen» arrangert i 2018. Studen
tenes arbeid med tre og treprosjekter var blant de mange 

høydepunktene, og flere bedrifter fra treindustrien nasjonalt 
og internasjonalt hadde stand under konferansen.

TreFokus har i samarbeid med andre sentrale aktører i bran
sjen, i første rekke Treteknisk, de regionale tredriverne og 
NHOLeverandørutviklingsprogrammet, arbeidet med å 
eta blere og utvikle gode forbildeprosjekter, konkrete utbyg
ginger og byggeprosjekter i tre. Dette arbeidet skjer i og 
rundt byer og tettsteder over hele landet, gjerne i samarbeid 
med kommuner og fylkeskommuner. 

I 2018 har det blitt realisert og er under utvikling en rekke 
prosjekter – skoler, boliger, studentboliger, omsorgsbygg 
og næringsbygg – hvor TreFokus har hatt en rolle/et bidrag 
i prosjektutvikling. I forhold til bærekraftig byutvikling er 
deltagelse og ledelse i byutviklingsnettverket Pådriv (som 
opererer i Hovinbyen/Oslo) sentralt.

TreFokus har vært aktiv på flere arenaer for å synliggjøre 
treets bidrag i utvikling av en mer bærekraftig byggenæring. 
Dette skjer delvis i samarbeid med andre aktører, blant annet 
FutureBuilt, NAL og ZERO. På ZEROkonferansen var bære
kraftig byggeri en del av programmet. I 2018 ble TreFokus 
nettverkspartner i Urban Future som er et internasjonalt 
byutviklingsnettverk. Urban Futures årlige konferanse blir 
avholdt i Oslo i 2019 og bruk av tre i bygg/byutvikling blir ett 
av temaene.

Sammen med Treteknisk og bygg.no etablerte TreFokus i 
2011 en årlig pris – Årets Trebyggeri. Prisen skal gå til det 
«beste og mest innovative treprosjektet» som sluttføres 
hvert år. Prisen deles ut på Byggedagene og i 2018 var det 
boligprosjektet Ulsholtveien 31 i massivtre som fikk prisen.

Nye veiledere.

TreFokus  med fokus på TRE
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Tillitsvalgte, utvalg og prosjektgrupper i Treindustrien

Valgkomiteen
Sverre Kværner,  
Stangeskovene AS 

Sturla Westrum,  
Moelven Mjøsbruket AS 

Gjermund Strand,  
InnTre AS

Paul Edvard Vittersø,  
Bergene Holm AS

Lederne i Trenettverket
Heidi Finstad, leder,  
Treindustrien

Aasm. Bunkholt,  
TreFokus AS og TreSenteret AS

Hilde Tellesbø,  
Treteknisk

Pasi Aalto,  
NTNU Wood

NOBB-faggruppe for trelast
Tina Sletbak-Akerø, leder,  
Treindustrien

Steinar Hovland,  
Moelven Wood AS

Per Skreden,  
Moelven Wood AS 

Halvard Nørbech,  
Moelven Wood AS

Lars Gulbrandsen,  
Bergene Holm AS

Christoffer Studsrød,  
Bergene Holm AS

Magnar Nystein,  
Bergene Holm AS

Bjørn Valsø,  
Kjeldstad Trelast AS avd. Levanger

Bjørnar Brøske,  
MøreTre AS

Åsmund Prestkvern,  
Gausdal Bruvoll SA avd. Gran Tre

Ole Aarbu,  
Stangeskovene AS

NOBB Kvalitetsforum
Christoffer Studsrød,
Bergene Holm AS

Standardiseringsutvalget for  
elektronisk samhandling (SU)
Steinar Hovland,
Moelven Wood AS

Byggtjenestes Utviklingsforum (BU)
Steinar Hovland,
Moelven Wood AS

Treindustriens Forum for digitali sering
Tina Sletbak-Akerø, leder,
Treindustrien

Tone Bente Bergene Holm,
Bergene Holm AS

Håvard Trøen,
Moelven Wood AS

Helge Hollerud,
Eidskog-Stangeskovene AS

SN/K 267
Tina Sletbak-Akerø, leder,  
Treindustrien

Jan Bramming,  
Treteknisk

Per Otto Flæte,  
Treteknisk

Knut A. Skatvedt,  
Treteknisk

Sjur Fløtaker,  
Moelven Wood AS

Frode Edvardsen,  
Kjeldstad Trelast AS

David Bergene Holm,  
Bergene Holm AS

Rune Haugen,  
Boen Bruk AS

SN/K 374
Tina Sletbak-Akerø,  
Treindustrien

Standard Norges representantskap
Heidi Finstad,  
Treindustrien

Tina Sletbak-Akerø,  
Treindustrien

Treindustriens utvalg for  
trebeskyttelse (TUT)
Atle Nilsen, leder,  
Moelven Soknabruket AS

Kjetil Brødsjø,  
Bergene Holm AS

Lars Gulbrandsen,  
repr. i NIK, Bergene Holm AS

Odd Paulsen,  
Moelven Wood Prosjekt AS

Halvard Nørbech,  
Moelven Wood AS

Morten Tunby,  
Moelven Are AS

Roar Voll,  
Alvdal Skurlag AS

Morten Damm,  
repr. i NIK, Treteknisk

Aasm. Bunkholt,  
TreFokus AS

Per Otto Flæte,  
Treteknisk

Tina Sletbak-Akerø,  
sekr., Treindustrien

Nordisk trebeskyttelsesråd (NTR)
Atle Nilsen, styreleder,  
Moelven Soknabruket AS

David Bergene Holm,  
suppleant, Bergene Holm AS

NTRs teknikergruppe 
Per Otto Flæte,  
Treteknisk

Treindustriens industrielle forum
Tina Sletbak-Akerø, leder,  
Treindustrien

Rune Johnsen,  
Kjeldstad Holding AS

Rolf Solberg,  
Kjeldstad Trelast AS 

Jørn Nørstelien,  
Gausdal Bruvoll SA

Oskar Aarnes,  
Gausdal Bruvoll SA 

Håvard Omholt,  
Bergene Holm AS 

Lars Gulbrandsen,  
Bergene Holm AS

Rune Abrahamsen,  
Moelven Limtre AS

Trond Mæhlum,  
Begna Bruk AS

Sverre Kværner,  
Stangeskovene AS

Svein Løvik,  
Talgø MøreTre AS

Lars Brede Aanstad,  
Moelven Byggmodul AS
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Per Arve Bjørsagård,  
Alvdal Skurlag AS

Aasm. Bunkholt,  
TreFokus AS

Audun Øvrum,  
Treteknisk

Vegard Ruttenborg,  
Treteknisk

Javad Darvishi,  
Treteknisk

Heidi Finstad,  
Treindustrien

Treindustriens Brannfaglige utvalg
Heidi Finstad, leder,  
Treindustrien

Turid Sigvartsen,  
Treteknisk

Odd Paulsen,  
Moelven Wood Prosjekt AS

Sven Egil Holmsen,  
Moelven Multi3 AS

Lars Gulbrandsen,  
Bergene Holm AS

Arve Valsø,  
Teknos Norge AS

Even Andersen,  
Sweco Norge AS

Geir Jensen,  
Cowi AS

Per Gunnar Nordløkken,  
Støren Treindustri AS

Oskar Aarnes,  
Gausdal Bruvoll SA

Ulrich Hundhausen,  
Treteknisk

Brynjar Ansnes Moe,  
Talgø MøreTre AS

Lars Lillegård,  
Talgø MøreTre AS

Treindustriens HMS-utvalg
Heidi Finstad, leder,  
Treindustrien

Thorkil Aschehoug,  
BNL

Vanessa Quinche,  
Alvdal Skurlag AS

Trond Mæhlum,  
Begna Bruk AS

Paul-Edvard Vittersø,  
Bergene Holm AS

 

Terje Osen,  
Eidskog-Stangeskovene AS

Ragnar Holm,  
Gausdal Bruvoll SA

Rolf Solberg,  
Kjeldstad Trelast AS

Anne-Catherine Amdahl,  
Moelven Industrier ASA

Hallvard Brusethaug,  
Talgø MøreTre AS

Trestøv arbeidsgruppe
Paul Edvard Vittersø,  
Bergene Holm AS

Sjur Fløtaker,  
Moelven Wood AS

Aske arbeidsgruppe
Paul Edvard Vittersø,  
Bergene Holm AS

Heidi Finstad, leder,  
Treindustrien

Skog-Data AS’ styre
Lars Storslett, styremedlem,  
Moelven Virke AS

Kjetil Brødsjø, vara,  
Bergene Holm AS

Norsk Virkesmålings styre
Terje Brende, styremedlem, 
Bergene Holm AS

Morten Kristiansen, styremedlem,  
Moelven Industrier ASA

Gisle Tronstad, vara,  
InnTre AS

Lars Storslett, vara,  
Moelven Virke AS

Norsk Virkesmålings  
representantskap
Per Morten Wangen, ordfører,  
Eidskog-Stangeskovene AS

Martin Hojem, representant,  
InnTre AS 

Monica Hagenborg Bakken, vara, 
Begna Bruk AS

Finn Hoel, vara,  
Gausdal Bruvoll SA avd. Gran Tre

NoBios styre
Per Morten Wangen, styremedlem, 
Eidskog-Stangeskovene AS

PEFC Norges styre
Heidi Finstad, styremedlem,  
Treindustrien

FSC
Kjell Messenlien, representant,  
Bergene Holm AS

Lars Storslett, vara,  
Moelven Virke AS

 
NRA Controlled Wood
Heidi Finstad,  
Treindustrien

Kjell Messenlien,  
Bergene Holm AS

Lars Storslett,  
Moelven Virke AS

Samferdselsutvalget
Heidi Finstad, leder,  
Treindustrien

Per Børke, medlem,  
Moelven Wood AS

Kjell Messenlien, medlem,  
Bergene Holm AS

Terje Brende, medlem,  
Bergene Holm AS

Verdikjeden Skog og Tre
Heidi Finstad, leder,  
Treindustrien

BNLs styre
Bjarne Hønningstad, styremedlem,  
Moelven Industrier ASA

BNLs forhandlingsutvalg lønn
Adm. dir. Erland Løkken, leder, 
Bergene Holm AS

Roger Taaje, medlem,  
Moelven Industrier ASA
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BNLs kompetanseforum
Pasi Aalto, medlem,  
NTNU Wood

Foreningen Samarbeid for  
digitalisering i BAE-sektoren
Tina Sletbak-Akerø, styremedlem,  
Treindustrien

Forum for tilsyn i DiBK
Heidi Finstad, medlem 

CEI-Bois og EOS
Heidi Finstad, medlem,  
Treindustrien

EWIs styre
Lars Thorsrud, styremedlem,  
Moelven Industrier ASA

WEIs styre
Atle Nilsen, styremedlem,  
Moelven Soknabruket AS
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Tillitsvalgte og daglige ledere

Treindustrien

Styre
Adm. dir. Erland Løkken, leder, 
Bergene Holm AS

Direktør Atle Nilsen, nestleder, 
Moelven Soknabruket AS

Adm. dir. Gisle Tronstad,
Inn Tre AS

Direktør Rune Frogner,
Moelven Numedal AS

Adm. dir. Jørn Nørstelien,
Gausdal Bruvoll SA

Varamedlemmer
Adm. dir. Bjarne Hønningstad, 
Moelven Industrier ASA

Direktør David R. Bergene Holm, 
Bergene Holm AS

Daglig leder Per Morten Wangen,
Eidskog-Stangeskovene AS

Daglig leder
Heidi Finstad

Norsk Treteknisk Institutt
Styre
Adm. dir. Heidi Finstad, leder, 
Treindustrien

Prosjektutvikler/Seniorrådgiver  
Åge Holmestad, nestleder, 
Moelven Limtre AS

Direktør David Bergene Holm,
Bergene Holm AS

Driftssjef Jon Arne Kjesbu,
InnTre AS

Professor Kjell Arne Malo, 
NTNU

Seniorforsker Ulrich Hundhausen,
ansattes representant

Varamedlemmer
Adm. dir. Rune B. Abrahamsen,  
Moelven Limtre AS

Daglig leder Trond Mæhlum,  
Begna Bruk AS

Teknisk direktør Håvard Omholt, 
Bergene Holm AS

Seniorrådgiver Ida Weider Hagemo, 
ansattes vararepresentant

Daglig leder
Hilde Tellesbø

TreFokus AS
Styre
Adm. dir. Bjarne Hønningstad, leder, 
Moelven Industrier ASA

Adm. dir. Jørn Nørstelien,  
Gausdal Bruvoll SA

Kommunikasjonsdirektør  
Tone Bente Bergene Holm, 
Bergene Holm AS

Styremedlem Ingunn Kjelstad, 
Norges Skogeierforbund 

Styreleder Eilif Due, Allskog SA

Daglig leder
Aasm. Bunkholt

Stiftelsen Norges Byggskole
Styre
Adm. dir. Heidi Finstad, leder, 
Treindustrien

Direktør Lars Brede Aandstad, nestleder, 
Moelven Byggmodul AS

Adm. dir. Jørn Nørstelien, 
Gausdal Bruvoll SA

Organisasjonsdirektør Paul Edvard Vittersø, 
Bergene Holm AS

Varamedlem
Fagsjef/Næringspolitikk og utvikling  
Tina Sletbak-Akerø, 
Treindustrien

TreSenteret
Styre
Styreleder Eilif Due, Allskog SA, leder 

Adm. dir. Hilde Tellesbø, nestleder,
Treteknisk

Rådgiver Turid Helle,  
Trondheim kommune

Adm. dir. Gisle Tronstad, 
Inn Tre AS

Professor Kjell Arne Malo,  
NTNU

Universitetslektor leder Pasi Aalto,  
NTNU Wood

Adm. dir. Rune Johnsen,  
Kjeldstad Holding AS

Daglig leder Aasm. Bunkholt,  
TreFokus AS

Varamedlemmer
Spesialrådgiver Ole Hartvig Bakke,  
Allkog

Avdelingsleder Knut A. Skatvedt,  
Treteknisk

Rådgiver Ingrid Haagensli,  
Trondheim kommune

Adm. dir. Heidi Finstad,  
Treindustrien

Professor Tore Kvande,  
NTNU Bygg

Førsteamanuensis Gro Rødne,  
NTNU

Seniorrådgiver Per Erik Sørås,  
Sør-Trøndelag fylkeskommune
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