Invitasjon til
konferansen

Nyskapende
Næringsnettverk
18. oktober 2018, fra kl. 09.00-17.00

Foto Digitall.no

Scandic Hell, Stjørdal
Høstens konferansen setter spesielt fokus på nettverks- og klyngeutvikling som grunnlag for å øke
verdiskapningen i de trebaserte verdikjedene. ARENA SKOG er inne i det tredje året i klyngeprogrammet,
samtidig som det planlegges for en videre satsing etter 2019. Kystskogbruket mobiliserer gjennom
nettverksarbeid til økt aktivitet, økt FoU, innovasjon og trebruk.
Konferansen byr på interessante og sentrale tema for bransjen med spennende foredragsholdere
o

Gunnar Olofsson, styreleder i Statskog SF

o

Anders B. Werp, Statssekretær i Samferdselsdepartementet

o

Else-May Botten, Stortingspolitiker fra Møre og Romsdal

o

Ola Ronæss, OR Consulting

o

Kjetil Andrè Aamodt, en av verdens mestvinnende alpinister

Link til påmelding med frist 10 oktober.
For nærmere informasjon ta kontakt med Rasmus Stokkeland, mob. 40649917, post@kystskogbruket.no
eller Kjersti Kinderås, mob. 95239006, kjersti@kystskogbruket.no
Velkommen til en spennende og viktig dag på Stjørdal!
Kjersti Kinderås
Klyngeleder Arena Skog

Jan Olsen
Daglig leder Skognæringa Kyst

Om foredragsholderne
Gunnar Olofsson, styreleder Statskog SF, SEKAB og Norrlandsfonden
er Østtrønder fra Östersund og er styreleder i Statskog SF, SEKAB og Norrlandsfonden.
Selvstendig næringsdrivende innen foretak og finans. Bakgrunn som konsernsjef i Sveaskog,
adm.dir i Inlandsinnovasjon, mastergrad innen skog og er skoglig herdersdoktor (SkogDhc) m.m.

Kjetil André Aamodt er en av verdens mestvinnende alpinister
Han har totalt 20 mesterskapsmedaljer, derav fire OL-gull og fem VM-gull. En av fem mannlige
alpinister med verdenscupseier i alle fem disipliner. Etter at Kjetil André la opp har han vært
brukt som ekspertkommentator og programleder, hovedsakelig for NRK.
Anders B Werp, Statssekretær Samferdselsdepartementet

Else-May Botten, er Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet fra Halsa på Nordmøre (siden 2009).
Fram til 2017 satt hun i næringskomiteen, og i dag er hun medlem i energi- og miljøkomiteen.
Else-May har engasjert i næringspolitiske spørsmål, særlig fiske- og havbruksnæringa langs
kysten, men også for skognæringa. Hun har vært en viktig politiker for å få fart på prosesser
knyttet til utbygging av tømmerkaier.
Ola Ronæss, OR Consulting er strategirådgiver innen området konkurranse- og
virksomhetsstrategi. Han har arbeidet i 20 år med markedsorientert vekst og innovasjon og vil gi
råd og vise eksempler på hvordan en kan utvikle en offensiv vekstplan for bedriften. Ola har
erfaring fra mange bransjer, bla. flere selskaper innen Norsk og internasjonal skognæring. Han
bidro i prosessen som ledet fram til ARENA SKOG i 2016.
Rolf Lars Haugen har hatt sin arbeidsplass i Tretorget AS siden 2008, og fra 2010 jobbet
hovedsakelig med konseptet «Produksjonsløftet». Gjennom dette har han ledet endrings- og
forbedringsprosesser i omkring 40 ulike produksjonsvirksomheter. Han er utdannet ingeniør,
økonom og pedagog, og har variert erfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor.
Kari Thyholt, NCE Aquatech er utdannet akvakulturbiolog, har en doktorgrad i næringsmiddelfag
og over 20 års erfaring med FoUoI innen næringsmiddelindustri, fiskeri, havbruk og oljeservice.
Hun er i dag seniorrådgiver i Fosen Innovasjon, som sammen med BDO utgjør managementet i
NCE Aquatech Cluster - en av verdens største havbruksklynger.

Program 18. oktober
Kaffe, te og rundstykker
Møteleder: Gunnar Olofsson
09.30

Velkommen ved Knut Dreier, styringsgruppeleder ARENA SKOG

Utviklingen i norsk skog- og trenæring
Satsing på skognæringa i bioøkonomien – nasjonalt og internasjonalt ved Gunnar Olofsson, Styreleder
Statskog SF
Distriktsveinettet, fra skog til industri ved Anders D. Werp, Statssekretær i Samferdselsdepartementet
Skog- og trenæringa kan den gjøre en forskjell ved Else-Maj Botten, Storingsrepresentant MR

Kaffe
Har vi en plan? ved Ola Ronæss, Or Consulting
Skogbasert næringsutvikling i kystskogbruket - Plenumsdiskusjon
12.00

Lunsj

Nettverks- og klyngeutvikling - verdier for nyskaping
13.00

Om klynger og nettverk i bioøkonomien ved Krister Moen og Stein Ivar Strøm, Innovasjon Norge
Innovative prosesser
o

Erfaringer fra NCE Aquatech ved Kari Thyholt

o

«Produksjonsløftet» - et konsept for å skape en godt forankret kultur for kontinuerlige
forbedringer ved Rolf Lars Haugen, Tretorget

o

Kartlegging av biprodukter fra skog- og treindustrien i Trøndelag ved Lars Johansson, RISE PFI

Kaffe
Kystskogbruket – ei felles røst
o

Muligheter i nettverkssamarbeidet ved Olaf Gjedrem, Rogaland skognæringsforum

ARENA SKOG – nyskaping for økt vekst. What’s in it for me?
o

Fra bedriftene ved Odd Morten Aalberg, MM Karton Follacell

o

Fra FoU ved Vibeke Stærkebye Nørstebø, Sintef Industri

o

Samarbeidspartnere ved Kirsti Haagensli, Trøndelag Fylkeskommune

Kultur for gull ved Kjetil Andre Aamot, en av verdens mestvinnende alpinister
Oppsummering ved Stig Klomsten, Fylkeskommunale Oppfølgingsprogrammet i Kystskogbruket
16.00

PARALELLE SESJONER for deltakere i ARENA SKOG og KYSTSKOGBRUKET
Arena Skog – Videreføring etter 2019 - starten på en ny prosess
Kystskogbruket – Videre satsing i skognæringsnettverkene

17.00

Heimreise

