Mandat for strategigruppen Skog22
Strategigruppen skal utarbeide forslag til en strategi som skal legge grunnlag for å styrke
konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene.

Mål
Målet for arbeidet er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og
kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoUinnsats skal bidra til økt konkurranseevne i de skogsbaserte verdikjedene. Strategien skal også omfatte andre
viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne.
Strategien skal omfatte en helhetlig gjennomgang av effektiviserings- og omstillingspotensialet i de trebaserte
verdikjedene. Dette må skje i nært samarbeid mellom myndigheter, skog- og tresektoren og relevante forskningsog utviklingsmiljøer. Siktemålet er å identifisere faktorer som kan sikre nødvendig effektivisering, utvikling og
omstilling og å klargjøre de ulike aktørenes muligheter og handlingsrom for å oppnå dette.
Spørsmålet om avveiing mellom bruk og vern av naturressurser og naturmangfold er drøftet og avklart i en rekke
meldinger og lovarbeider de senere årene og departementet legger disse avklaringene til grunn for dette arbeidet.
Mandat for arbeidet
Det opprettes en strategigruppe som skal utarbeide strategidokumentet Skog22.
Gruppen skal både basere seg på eksisterende kunnskap og peke på behovet for ny kunnskap og kompetanse.
Strategien skal danne grunnlag for en sterk forsknings- og utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet og gi
grunnlag for tiltak og virkemiddelbruk i offentlig og privat sektor med sikte på videreutvikling av verdikjedene i
skogsektoren.
1. Med bakgrunn i en analyse av dagens situasjon og utviklingstrekk for verdikjedene skal strategigruppen
utarbeide en langsiktig strategi for forskning, utvikling, innovasjon og tiltak for kunnskapsformidling i
verdikjedene. Strategien skal omhandle faglige prioriteringer innen både anvendt og grunnleggende
forskning som grunnlag for videre utvikling av verdikjeden.
2. Strategigruppen skal videre peke på kortsiktige og langsiktige tiltak for å fjerne hindringer og
flaskehalser i verdikjedene.
3. Strategigruppen skal også peke på muligheter og koblinger mellom myndigheter, næringsliv, forskningsog utviklingsmiljøer og andre instanser for kunnskap og utvikling.
4.

Strategigruppen skal skissere aktuelle tiltak for å realisere det betydelige verdiskapings-potensialet som
ligger i økt bærekraftig utnytting av skogressursene, herunder en gjennomgang av de muligheter og
markedspotensial som ligger i utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder.

Organisering av arbeidet
Arbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess der aktører som produserer eller anvender kunnskap og
kompetanse knyttet til skogbaserte verdikjeder deltar. Strategigruppen må skaffe seg oversikt over pågående
arbeider og søke å utnytte dette i størst mulig grad. Det samme gjelder koordinering og synergier med Energi21
og Klima21.
Strategigruppen skal, i samarbeid med departementene, vurdere om det skal opprettes en eller flere
arbeidsgrupper under strategigruppen.
Strategigruppen bør avgi sin rapport i 2014, men skal avgi foreløpige tilrådinger innen årsskiftet
2013/2014.

