
 

• Bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- 

og emballasjeartikler 

• Viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. 

Treindustrien er også en viktig aktør for at prosessindustri og transportsektoren skal nå sine klimamål gjennom leveranser av biprodukter og sidestrømmer. 

• Ca. 105 medlemsbedrifter 

• Organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine 

lokalsamfunn 

Til Næringskomiteen                                                                                                                          21. oktober 2021 

Innspill fra Treindustrien til Statsbudsjettet 2022 
Dagens industri er selve grunnmuren i morgendagens industri. Ny industri utvikles på skuldrene av dagens 

industri. Treindustrien støtter intensjonen i Hurdalsplattformen om en offensiv politikk knyttet til 

skogindustrien fordi det er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk.  

Norge vil ikke nå klima- og miljømål uten at skogen videreforedles og tas i bruk. Treindustrien spiller en 

nøkkelrolle for industri- og næringsutvikling for flere sektorer: byggenæringen, transportsektoren og 

prosessindustrien. Overgangen til sirkulær økonomi forutsetter at også byggenæringen øker bruken av 

fornybare ressurser, da er treindustrien sentral. Industrielt trebyggeri har store muligheter, også i 

eksportsammenheng.  

Grunnbevilgning til teknisk-industrielle institutter 

Treindustrien har gjennom flere år vært opptatt av vilkårene til de teknisk-industrielle instituttene. Disse 

fagmiljøene har unik faglig kompetanse koblet med kunnskap om materialer og prosessering i industrien. 

Det er svært positivt at treforedlingsinstituttet RISE PFI nå faller inn under ordningen med 

grunnfinansiering for forskningsinstitutter. Norsk Treteknisk Institutt er imidlertid fortsatt utelatt. 

Treindustrien ber om at man ser på kriteriene for tildeling av grunnbevilgning og bruker mulighetsrommet 

til skjønnsmessig vurdering for tildeling slik at også Treteknisk får grunnbevilgning. I skog- og trenæringen 

er det en gjensidig avhengighet i verdikjeden. Den delen av tømmerstokken med høyest kvalitet blir til 

byggevarer i tre, mens sidestrømmer og biprodukter går til annen industri. Treteknisk er skog- og 

trenæringens viktigste innovasjonspartner knyttet til utnyttelse av den delen av tømmeret som går til 

bygningsmaterialer. Derfor er grunnbevilgning helt essensiell for at Treteknisk som viktigste 

innovasjonsparter for produsenter i treindustrien kan medvirke til at Norge når ambisiøse mål. 

I ny regjeringserklæring vil man ha en tydelig satsing på økt bruk av tre i bygg, dette er svært positivt for å nå 

klima- og miljømål. Forrige regjering hadde i sin strategi for skog- og trenæringen pekt på næringen som en 

driver for grønn omstilling. Skal potensialet utløses må virkemidlene ha en innretning som treffer. 

Treindustrien mener det er svært viktig at FoUI-aktivitet knyttes tett opp mot bedriftene, og at det legges 

til rette både for radikal innovasjon og stegvise forbedringer.  

Industriutvikling er kapitalintensivt, og det er effektivt å bygge videre på investeringer som allerede er gjort 

i dagens industri. Eksisterende bedrifter spiller en viktig rolle i overgangen til ny produksjon og nye 

produkter. Her skapes også nye arbeidsplasser. Treindustrien er positiv til en økt satsing på næringsrettet 

forskning og innovasjon og ser frem til den varslede gjennomgangen av virkemiddelapparatet. 

Programmene må ikke blir for store, og de må være forståelige og målrettede.   

Avslutningsvis vil vi også peke på det offentliges betydning for innovasjon. Det offentlige utløser en stor del 

av omsetningen i byggenæringen. Klima- og miljøkrav i anskaffelsene er derfor viktige for å skape markedet 

for grønnere og mer klimavennlige løsninger.  

Kap. 920 Post 50 og aktuelle poster for Innovasjon Norge  
- Treindustrien ber om at det varslede utviklingsprogrammet for trebygg og klimavennlig fornying av 

bygg kommer på plass allerede i Statsbudsjettet for 2022.  

- Treindustrien ber om at Forskningsrådet styrkes med midler slik at også Norsk Treteknisk Institutt som 

et viktig teknisk-industrielt institutt kan komme i posisjon for grunnbevilgning.  


