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Innspill til nasjonal bioøkonomistrategi fra Skognæringa Kyst SA 
 
Det er positivt at Regjeringen har tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi 
for at Norge kan utvikle en bioøkonomi og bli et lavutslippssamfunn. 
 
Den fylkeskommunale Melding om kystskogbruket ble lagt fram i april og er nå behandlet i 
alle de 10 fylkeskommunene som inngår i kystskogbrukssamarbeidet. Meldingen følger opp 
ambisjonene i SKOG22. Utfordringene og mulighetene for kystskogbruket blir her tydeliggjort 
og konkretiserer SKOG22s forslag til løsninger.  
 
Skog- og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60 
milliarder kroner pr. år, dersom vi legger SKOG22s forutsetninger til grunn. Dette er en 
firedobling fra nivået i 2011 på 15,9 milliarder, som er verdiskapingen eksklusive 
ringvirkninger. Bygg står for den største andelen av næringas omsetningstall.  
 
Kystskogbruket er et bredt samarbeid med mål om å øke verdiskapinga i alle de trebaserte 
verdikjedene i de 10 kystfylkene fra Finnmark til Vest-Agder. Samarbeidet omfatter næringa, 
fylkeskommunene og Fylkesmennene. Næringas fellessatsinger er organisert gjennom 
Skognæringa Kyst SA, som representerer skogbruks- og skogindustriaktørene i 
verdikjedene. Kystskogbrukssamarbeidet bygger på Melding om kystskogbruket. 
Bakgrunnen for samarbeidet er at den nasjonale poltikken ikke i tilstrekkelig grad har tatt opp 
og vektlagt de ulike regionale utfordringene.  
 
Skogpolitikken i kystskogbruket handler om hvordan vi skal skape ei bærekraftig næring ut 
av våre store og økende skogressurser. Men ikke minst handler det om hvordan vi ved 
samspill, innovasjon, og med hensyn og respekt for miljøverdiene naturen vår representerer, 
kan utvikle skog- og tresektoren. Råstoff fra skogen kan i praksis erstatte alle produkter vi får 
fra oljen, samt andre produkter som f.eks. kompositter, byggematerialer og fôr. Gjennom 
innovasjon og forskning og utvikling gir dette store muligheter for framtida. Bioøkonomien 
eller fornybarsamfunnet er begrep skapt av de globale utfordringer knyttet til klimaendringene 
og nødvendig overgang fra fossile til fornybare energikilder.  
 
Det er avgjørende at de nasjonale strategier, som SKOG22, legges til grunn i en nasjonal 
bioøkonomi. Dette gjelder også Melding om kystskogbruket som har en rekke prioriterte 
anbefalinger for å realisere potensialene for skognæringa.  
 
Det grønne skiftet og bioøkonomien må ikke bare bestå av teknologi, slik klimadebatten inntil 
nå kan gi inntrykk av. Den må nødvendigvis inkludere den grønne råstoffproduksjonen innen 
skog, jordbruk og i havet. Norge har store unyttede biopotensial for økt skogproduksjon. Vi 
må derfor produsere skog og foredle treprodukter. Det vises til de overordna prioriteringene i 
Melding om kystskogbruket (2015): 

- Kystskogens produksjonspotensial og skogressurser skal utnyttes og sikre økt 
skogproduksjon og råstoff-forsyning på kort og lang sikt.  

- Økt bruk av tre og treprodukter. Markedet skal tilbys konkurransedyktige 
produkter av fornybare materialer med positivt CO2-avtrykk.  
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- Rammevilkårene må gi konkurransekraft for de trebaserte verdikjedene.  

- Øke videreutviklingen og innovasjonen i de trebaserte verdikjedene.  

- Utvikle en nasjonal skogeierpolitikk.  

- Etablere og avsette til klimaskoger 1 million dekar med en opptrapping til 5 
millioner dekar i løpet av de kommende 50 år. 
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