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NETT
 Sagt på Nationen.no
Korn-supermakten
Russland I
Russland produserte
altså 818 kilo korn pr
innbygger. Det er rikelig.
Norge produserte 99 kilo
korn pr innbygger. Det er
skummelt.
Melvin Karlson

Korn-supermakten
Russland II
Ja, matmakt er viktig, og
rike Norge ser ikke nødvendigheten av å ha et
beredskapslager engang.
Regjeringen støtter seg
kun på en rapport fra
NIBIO. Snakk om å ha
skylapper så store som
elefantører.
Samuel Ledaal

 Sagt på Twitter
Tore på Ap-sporet
Nå må snart Tore på sporet lage ein episode der
han leitar etter klimatruverdigheita til @Arbeiderpartiet
Gaute Eiterjord @GauteEiterjord

Tømmervase: Krangelen om tømmerpriser bremser for framgangen i næringa, skriver kronikkforfatteren.
Foto: Leif Arne Holme/NTB Scanpix

Flytt fokus fra pris til verdiskaping

S

kogeierne må slutte å klage
på tømmerprisene og heller se på alle mulighetene
en treindustri i rivende utvikling
bringer med seg.
Merverdiene i tømmeret ligger i
videreforedling i treindustrien.
Det er her det vil være størst
avkastning for skogeieren.
Norges skogeierforbund har i
media vist til store inntektstap
for norske skogeiere som følge
av nedlagt papirproduksjon og
annen treforedlings-industri i
Norge. Dette har ført til økt eksport og lave priser. Skogeierne
kan fortsette eksporten av tømmer til lave priser. Men, om de
retter blikket på videreforedling
i Norge vil de tjene mer penger
som medeiere i trebasert industri. Da må fokuset flyttes. En
krone til skogeieren for tømmer,
økes opp mot ti ganger etter bearbeiding i treindustrien. Tiden
er overmoden for å rette blikket
mot de store mulighetene, fremfor å stadig pleie et vedvarende
krisefokus. Krisemaksimeringen er i ferd med å bli det største
hinder for investeringer og ver-

diskaping basert på skogen som
råstoff.
Nå er det store muligheter og
utvikling i bransjen, ikke minst
som følge av at sterkt behov for
å benytte skogens råstoff for å
nå Norges klima- og miljømål.
Treindustrien har en svært
positiv driv og utvikler sine markedsposisjoner i flere segmenter. Moelven leverte sitt beste
kvartalsresultat siden 2007, Inn
tre har en super utvikling, Eidskog Stangeskovene er på full
fart fremover. Det investeres i
Gausdal Bruvoll som bare det, og
Møre Tre er også på full fart inn
i fremtiden. Og, ikke for å snakke
om, Bergene Holm og deres
industrireising knyttet til planene om å produsere avansert
biodrivstoff, Biozin.
Bergene Holm sin satsing vil
utløse synergier mellom ulike
industrigrener og legge til rette
for verdiskaping både i byggenæringen, prosessindustrien og
i treindustrien. På toppen av det
hele er dette et positivt bidrag for
at transportsektoren kan redu-

Syting?
«Krisemaksimeringen er i ferd med å bli det
største hinder for investeringer og verdiskaping
basert på skogen som råstoff.»

sere klimagassutslipp ved at andelen avansert biodrivstoff øker,
noe som øker fornybarandelen
uten at det går ut over matproduksjonen.
Merverdien utløses ved å få på
plass etterspørselsstimulerende
tiltak. Dette har Regjeringens
ekspertutvalg for grønn konkurransekraft påpekt i sin rapport. Omsetningspåbudet for
avansert biodrivstoff er et slikt
eksempel som kan være nøkkelen til fremtiden for trebasert
industri. Marginalkostnadene
går ned ved at biprodukter får
en lønnsom anvendelse for trebasert industri. Økt lønnsomhet
gir igjen gode muligheter for
utviklingskraft knyttet til industrialisering, standardisering og
innovasjon i byggenæringen.
Byggenæringen, også kalt førtiprosentsnæringen, fordi den benytter 40 prosent av ressursene
globalt, omsetter totalt for hele
1000 milliarder kroner i Norge
hvert år. Det offentlige utløser
nærmere 40 prosent av denne
omsetningen og kan som innkjøper drive fram innovative og bærekraftige løsninger som trenges
for å få til det grønne skiftet, slik
ekspertutvalget for grønn konkurransekraft konkluderer med.
Byggenæringen er under angrep

av useriøse aktører og import
av svart arbeidskraft eskalerer.
Innovasjonskraften i offentlig
anskaffelser, plan- og bygningsloven og teknisk forskrift må
brukes strategisk til næringsutvikling og for å trygge norsk
verdiskaping. Alle bedrifter og
det offentlige må settes i stand
til å bestille på en slik måte at
det utvikles produkter som gir
lavest mulig klimabelastning i
et livsløpsperspektiv. Dette vil
gi norske konkurransefortrinn i
flere sektorer.
Treindustrien er svært fornøyd
med at konklusjonene i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft nettopp fremmer dette poenget. At skogeierne er opptatt
av tømmerpriser er selvsagt naturlig og fult forståelig. Fokuset
må flyttes til hvor i verdikjeden
man henter ut avkastningen og
når verdiskapingen er størst.
Næringen må selv ta utviklingsansvar, og dette må støttes av
en politikk som gir konkurransedyktige rammebetingelser. I
så måte er rapporten fra grønn
konkurransekraft «to the point»
og vi ser frem til at dette følges
opp.
Heidi Finstad
Administrerende direktør i Treindustrien

God dobbeltmoral
Noen av de samme som
gikk ut av sitt gode skinn
fordi Hareide gikk i Pride,
lever helt fint med «grab
them by the pussy».
Erik Lunde @eriklun

Carl I. Hagen-sveis
«Eli, hvordan klarer Donald å kombinere din og
min sveis, på den måten
han gjør?»
Brynjar Meling @BNMeling

Ordsmeden Trump
“I’m very highly educated.
I know words. I have the
best words.” - Donald
Trump
Ricky Gervais @rickygervais

Dus med demokratiet
Just had a very open and
successful presidential
election. Now professional protesters, incited
by the media, are protesting. Very unfair!
Donald J. Trump @realDonaldTrump

Donald: Har de beste
ordene også.
Foto: Reuters

