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Innspill til regjeringens stortingsmelding om skog- og trenæringen 

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor med 150 000 medlemmer. Vi organiserer 

store deler av konkurranseutsatt industri, byggenæringen og ulike deler av den private tjenestesektoren. 

Vi har medlemmer i hele verdikjeden skog og tre. 

 

Den norske modellen med en likeverdig dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og 

myndighetene er vårt fremste konkurransefortrinn i næringspolitikken, og i overgangen til 

lavutslippssamfunnet og en fremtidig bioøkonomi. Et "grønt skifte" i norsk økonomi må styrke 

verdiskapingen og arbeidsplassene og vri aktiviteten i mest mulig bærekraftig retning, gjennom 

innovasjon og utvikling i eksisterende bedrifter. Fremtidens næringsliv vil ikke oppstå av seg selv, men 

stå på skuldrene av dagens bedrifter.  

 

Fellesforbundet betrakter skog og tre som en ressurs både til energi, byggemateriale og som råstoff til 

industri. Norge har store skogressurser, og skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i 

Norge, hvor vi har høy kompetanse i alle ledd og på alle nivå. Fellesforbundet mener derfor at 

verdikjeden skog og tre må være et strategisk satsingsområde i næringspolitikken. 

 

Skog- og trenæringen har vært gjennom store omstillinger de siste 10-årene. Særlig foredlingsindustrien 

er blitt bygget kraftig ned og antall arbeidsplasser innen treforedling er mer enn halvert. Skogbruket har 

behov for nye industrielle avtakere av virke. I dag eksporteres mye av tømmeret ubearbeidet ut fra Norge. 

Det er ingen varig verdiskapende strategi. Hele verdikjeden trenger impulser til utvikling og vekst. Alle 

ledd i verdikjeden er utsatt for internasjonal konkurranse. Det er derfor avgjørende å ha 

konkurransedyktige rammevilkår sammenliknet med vilkårene i Sverige og Finland og at utviklingen 

skjer på produktområder der vi har gode forutsetninger for å lykkes.  

 

Potensialet for vekst i hele den skogbaserte verdikjeden er stort. Den regjeringsoppnevnte 

strategiprosessen Skog 22 anslår at hele verdikjeden kan firedoble sin omsetning fra dagens 43 milliarder 

til 180 milliarder kroner om tretti år. For at ambisjonene skal virkeliggjøres må aktørene i næringen 

samarbeide tettere, og myndighetene må bidra med konkurransedyktige rammevilkår i hele verdikjeden, 

inkludert transport. Det er nødvendig med mer forskning og utviklingsarbeid for å få opp kunnskap og 

erfaringer i bruk av tre på flere områder. Det er også nødvendig at staten medvirker på tiltakssiden med 

risikokapital og prosjektstøtte.  

 

Fellesforbundet forventer at regjeringen i meldingen følger opp ambisjonsnivået og forslagene i Skog 22.  
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