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INNLANDETS 

GULL

NÅ:
40 % av verdi-

skapingen i skog-
bruket i Norge 

skjer i  
Innlandet

NÅ:
Innlandsskogen  
binder like mye  
CO2 som årlige 

 utslipp fra Norges  
bilpark x 3

FRAMTIDA:
Bioøkonomi  

kan gi Innlandet  
25.000 nye  

arbeidsplasser

NÅ:
Skogen gir  

grunnlag for 8.000  
arbeidsplasser  

i Innlandet

FRAMTIDA:
Bioøkonomi kan  
gi 20 milliarder i  
økt, årlig verdi-

skapning.



Innlandet har skog. Det gir et solid 
fundament for videre satsing: 40 
prosent av landets hogst og verdi-
skaping i skogbruket skjer i Innlandet.  
2.000 sysselsatte i skogbruket gir 
grunnlag for 8.000 arbeidsplasser 
og en verdiskaping på fire milliarder 
kroner. I tillegg binder Innlands-
skogbruket årlig CO2 tilsvarende tre 
ganger det årlige utslippet fra nye 
personbiler i Norge. (Krav pr. 2020 er 
95 gr CO2/km.) 
  
Og skogressursene vokser. Siden 
1920 er ressursene doblet. Tilveksten 
er nå 6,5 millioner m3, og ressursene 
vil fortsette å vokse de neste 40 årene 
på grunn av investeringer i skogkultur 
de første tiårene etter krigen.
 
Avvirkningen er 4,5 millioner m3 - et 
rekordhøyt tall. Samtidig har foryn-
gelse av skogen økt. Skogkultur gir 
store muligheter for ytterligere vekst. 
For å utnytte potensialet i skogen må 
det fortsatt satses på infrastruktur 

– enten transporten foregår på veg 
eller bane. Gode logistikkløsninger 
bidrar også til å redusere klimaav-
trykket, men må ikke bidra kun for å 
få tømmer fra Innlandet til utlandet, 
men også for å bidra til at ferdige 
produkter fra Innlandet når ut til 
markedene. 

Innlandet kan skog. Regionen 
er ledende i verden i å bygge store 
konstruksjoner i tre, bl.a. trebruer. 
Stadig flere store bygg bygges i 
heltre. Verdens høyeste trebygning 
rager nå 85,5 meter til værs i Bru-
munddal. Administrasjonsbygget 
på Evenstad, bygd i massivtre og 
med treisolasjon, blir omtalt som 
landets mest miljøvennlige bygg. 
Et betydelig antall nye trebygg de 
siste årene har bidratt til at det nå er 
startet opp produksjon av massivtre i 
Kongsvinger og i Åmot i Buskerud.  
 
Hunton Fiber på Gjøvik er ledende på 
treisolasjon. De fleste byer og tett-
steder i Innlandet har nå fjern- eller 
nærvarme som benytter biobrensel, 
slik at om lag 25 prosent av den 
stasjonære energien i Innlandet nå 
kommer fra skogen.
  
Og det er spennende forsknings- og 
utviklingsprosjekter på gang, både 
nasjonalt og lokalt, når det gjelder å 
lage nye produkter av tømmer. 

«Innlandet ligger  
ikke i oljeskyggen,  

men i skog- og  
matsola» 

 
fylkesmann Knut Storberget

Mye å være stolte av..
Innlandet har stort potensiale 
for å nyttiggjøre jorda og skogen 
enda bedre. For å realisere poten-
sialet trengs politiske virkemidler, og 
bioøkonomi var derfor hovedtema 
da «Treffpunkt Innlandet» ble  
arrangert sommeren 2019. Her 
møtte ni stortingsrepresentanter 
organisasjoner og næringsliv.  

Fylkesråd Thomas Breen (Hedmark 
fylkeskommune) trakk opp de 
store linjene fra en SINTEF-rapport; 
bioøkonomi kan gi Innlandet 25.000 
nye arbeidsplasser og 20 milliarder i 
økt, årlig verdiskaping. 

Norge på banen? Dette krever en 
form for industribygging som Norge 
ikke har gjennomført etter at vi fant 
oljen. Jan Erik Larsen (fra firmaet 
Kruse Larsen) formulerte utfordrin-
gen: Skrive seg inn på den store, 
nasjonale dagsordenen!  
 
Problemet er at for få forstår hva 
dette innebærer, sier Larsen: -Inn-
landet må få de nasjonale, politiske 
strategene til å ta steget inn i en 
bioøkonomisk tidsalder. «Alle» er 
positive til å satse på bioøkonomi, 
men hvem blir det som slår seg gjen-
nom «muren av velvilje» og realiserer 
det som skal til for at bioøkonomi 
skal bli noe større enn enkeltstående 
suksesser? 

Innlandsbenken må ta rollen som 
spydspiss for bioøkonomien og bli 
dets fremste ambassadører, sier 
han. 

Hva vil Innlandet? Stortingspolitik-
erne mener at Innlandet og fag-
miljøene innen bioøkonomi må bli 
tydeligere i sin bestilling. Stortings-
representant Tore Hagebakken (A) la 
inn sin versjon: -Vi vil redde verden 
og tjene penger på det!

Fylkesmann Knut Storberget: -Skal 
noe skje, er det helt avhengig av de 
som var på “Treffpunkt Innlandet”, 
altså stortingspolitikere, fylkes-
politikere, eksperter og nærings-
livsfolk – og vi trenger en politisk 
samtale som ikke snakker folk ned, 
men opp. Alle har en forpliktelse til å 
gjøre noe på dette området – og det 
er arbeid nok til alle! Og ja, vi har det 
travelt.

-Sammen må vi sørge for at Inn-
landet ikke blir en transportkorridor 
mellom Viken og Trøndelag, men 
et sted der det skapes, foredles og 
eksporteres. 

...og enda mer å hente!

Innlandet må  
skrive bioøkonomi  
inn på den store,  

nasjonale  
dagsordenen!  

Jan Erik Larsen


