
Massivtre og muligheter for regional 

verdikjede- og bedriftsutvikling 

v/ fylkesskogsjef Tor Morten Solem

KLIMAX froskostmøte 22. mai 2012 



Med tre skal landet bygges !

”En stadig større del av byggeaktiviteten i Norge vil skje i tettsteder. 
Økt bruk av tre i bybebyggelse er både en god klimaløsning og bra 
for å skape og trygge industriarbeidsplasser over hele landet

Det er et mål for regjeringen med økt bruk av tre også i byene. Derfor 
ønsker vi å legge til rette for det.”(Lars Peder Brekk, Trønder- Avisa 18/5-2012)

Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av tre og det er behov for å forankre 
politikken for økt bruk av tre på lokalt og regionalt nivå.



Med tre skal landet bygges !

Konklusjonen tar jeg med en gang-

Mulighetene for økt bruk av tre(inklusive massivtre) bør være store, og det 
er store muligheter for regional verdikjede- og bedriftsutvikling 

Fylkesmannen skal bidra til gjennomføring av denne politikken.
Vi har noe penger, men vårt største bidrag ligger innenfor de administrative 
virkemidlene;

Synliggjøring- formidling
Kopler- tilgang på nettverk som inkluderer miljøer som er viktig for å oppfylle 
målsettingene
Kompetanse som gjør at vi kan fungere som god hjelper- eks. prosesskompetanse
Et partnerskap av gode hjelpere: FM, STFK, IN

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=70086


Vi har kompetansemiljøene

Per Reidar Næss, driver på tresida
Joakim Dørum, Green advisers

TREbyentrondheim

Nærhet til kompetansemiljøene i Trondheim
Kompetanseutvikling og bruk av forbildeprosjekt 
Ønsker økt fokus på bruk av tre og bidra til næringsutvikling i lokal skog 
og trebransje.
TREbyentrondheim åpen for alle forbildeprosjekter i Trondheim og 
Trondheimsregionen som oppfyller kvalitetskriteriene.

Stort antall utviklingsprosjekt på tresida.
God forankring i skognæringa og tilstede i hele trøndelag geografien. 



0 4000 8000 12000 16000

Metall

Fisk/fiskeforedl.

Skip oljeplattf

Skognæringa

Jordb/næ.midd.

Bygg/anlegg

Prod (mill kr) 2003

Vi har en oppegående skognæring og verdikjeder 
basert på skogråstoffet. Skognæringa er en 
av de største verdiskaperne i Trøndelag



Vi  har råstoffgrunnlag i trøndelag

Produktivt skogareal 10,9 millioner dekar

Skogvolum 86 millioner kubikkmeter

Årlig tilvekst 2,5 millioner kubikkmeter

Årlig hogst de siste årene 0,7 millioner kubikkmeter

Årlig hogstpotensial: 1,1 millioner kubikkmeter

14 000 skogeiendommer



Trondheimsregionen har som overordnet mål å 
øke regionens andel av landets verdiskaping.

Det beste stedet å utvikle eksisterende
Næringsliv og starte nye bedrifter

Trondheimregionen

Tett samarbeid mellom 10 kommuner(Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 
Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa, Leksvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Befolkning; 266000 (60% av Befolkninga i trøndelag)

Strategisk Næringsplan
Handlingsplan



Kystskogbruksmeldinga har
2 hovedbudskap:

• Verdiskapingsbudskap
• Klimabudskap

Verdiskapinga i skognæringa i
kystfylkene skal fordobles innen 2020

Mer bruk av tre og treprodukter

80% av menneskene i Norge bor mindre enn 40 
km fra saltvann. Det er her beslutningene 
tas”(Bergene Holm)
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TREbyentrondheim

Trondheimsregion

Trøndelag

Kystskogbruket

TREbyentrondheim et byutviklingsprosjekt, 
men skal også bidra til næringsutvikling i
skog og trenæringa.



Med tre skal landet bygges!

Det får vi til gjennom å fungere sammen, 
samtidig og i samme retning.
Det e mye å gå på.

Prosess seminar- noe å tenke på?


