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Treindustriens forslag til tiltak i forbindelse med korona-situasjonen 

Treindustrien har en nøkkelrolle i flere verdikjeder både, byggenæringen, skognæringen, energisektoren og 

transportsektoren. Leverandør både på hjemmemarkedet og på eksport. Treindustriens produkter er ulike 

bygningsmaterialer, produkter og løsninger til byggenæringen, flis og bark til energiformål som eksempelvis 

fjernvarme. Prosessindustrien er avhengig av sidestrømmer fra Treindustrien. Det jobbes nå på spreng for å delta 

i dugnaden for å hjelpe landet gjennom den alvorlige krisen hele samfunnet står i. Vårt mål er først og fremst å 

bidra til å sikre liv og helse. Samtidig er det prekært å sikre arbeidsplasser på kort og lengre sikt gjennom å holde 

hjulene i gang. Treindustrien har iverksatt en rekke tiltak i bedriftene og sammen med kundene for å 

opprettholde og trygge produksjon. Sammen med BNL og NHO jobbes det kontinuerlig for å kartlegge 

problemstillinger og komme frem til tiltak. Det gjøres fortløpende evaluering og vi vil løpende forslå nye tiltak. 

Hensikten med våre forslag på kort og mellomlang sikt er: 

1. Ivareta liv og helse  

2. Opprettholde aktivitet 

3. Sikre likviditet  og redusere finansiell risiko 

4. Sikre transport 

5. Være kreativ, se muligheter i begrensingene ved å sørge for opplæring, innovasjon og utvikling selv om 

det er krisetilstander 

Tiltak: 

(Tiltak merket  grønt er gjennomført) 

Bemanning 1. Endre permitteringsregler 

2. Endre sykelønnsordningen 

3. Endre arbeidsgiverperioden for omsorgslønn 

4. Støtte til bedriftsintern opplæring 

5. Fleksibilitet til å endre arbeidstid for å kunne holde hjulene i gang 

6. Tiltak som gjør at fagarbeidere under utdanning kan jobbe i byggenæringen 

for å kompensere på tap av utenlandsk arbeidskraft 

7. Midlertidig endre arbeidstidsbestemmelsene slik at overtidsarbeid kan 

gjøres, basert på frivillighet 
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8. Arbeidstakere må kunne reise mellom bolig og arbeidssted, på tvers av 

kommunegrenser. (Ikke settes i karantene ved å krysse kommunegrenser) 

9. Kommunene må stille krav om smittevern for byggevirksomhet  

Marked 1. Kommunene må stille krav om smittevern 

2. Sikre fremdrift av reguleringsplaner og byggesaker 

3. Opprettholde offentlige anskaffelser og bruke offentlige innkjøp til å 

stimulere markedet fremover 

4. Sikre produksjon av bioenergi hvor produksjon av trelast er avgjørende. 

Fjernvarme må på listen over kritisk samfunnsfunksjoner. 

5. Tiltak som sikrer transport og logistikk 

6. Tiltak som styrker kjøpekraft 

Likviditet, kreditt og 

risiko 

1. Tiltak som sikrer likviditet hvor man forsikrer seg om at bankene opererer 

slik at det kommer bedrifter og arbeidstakere til gode 

2. Innføre midlertidig stopp i alle skatter og avgifter fra stat og kommune 

3. Stat og kommune må være fleksible med betalinger som store innkjøpere 

4. Tiltak gjennom garantiordninger for å avlaste bedriftene med tanke på 

kredittrisiko 

5. Innføre maks 30 dagers kreditt tid for å ivareta leverandører likviditet 

6. Tiltak for å motvirke negative valutaeffekter 

Transport 1. Tiltak som sikrer transport av varer inn og ut av landet 

2. Fleksibilitet i regelverk, eksempelvis kjøre og hviletidsbestemmelser 

3. Sikre fremdrift i pågående prosjekter som ligger inne i dagens NTP for 

kostnadsreduksjoner og avlasting av bedrifter samtidig som man stimulerer 

markedsaktivitet 

Virkemiddelapparatet 1. Krav til egeninnsats må lempes/minimeres i en periode i 

forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter 

2. Tiltak som sikrer finansiering av pågående prosjektene slik at aktivitet både i 

industrien og i Forskningsinstitusjonene opprettholdes 

3. Fleksibilitet fra virkemiddelapparatet ved at alle avdrag fryses 

4. Utviklingsprosjekter strekkes i forhold til gjeldende regelverk slik at disse 

kan gjennomføres i størst mulig grad uten å påvirke likviditet 

5. Forskningsinstitusjonene tar en større andel av aktiviteter i prosjektene for å 

avlaste bedriftene og sørge for progresjon/gjennomføring av prosjekter 
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6. Stilles utviklingsmidler til disposisjon for å løse nødvendige 

utviklingsoppgaver i bedriftene og sikre at FoU-miljøene opprettholder 

nødvendig aktivitet. 

7. Merkostnader til virkemiddelapparatet dekkes 

8. Virkemiddelapparatet må være svært fleksibel i tolkning av risiko i dagens 

situasjon 

9. Lemping på frister på rapportering 

10. Økte sektor spesifikke (skog) rammer til Investinor, samt midlertidig 

reduserte krav til at Investor må matche privat kapital ved 

direkteinvesteringer i enkeltselskaper fra 51/49% til 20/80%. (altså at 

Investinor) kan ta opp inntil 80% i en emisjon) 

Råvarer/tømmer  

1. Statlig støtteordning som gir likviditet til økt lagring av sagtømmer på 

industritomter hvor kvalitetsaspektet hensyntas gjennom forsvarlig lagring. 

2. Tilskudd til vanning av tømmer lagret på industritomt. 

3. Tiltak som motvirker barkebilleangrep 

4. Tiltak som sikrer likviditet for skogsentreprenørene som kritisk ledd i den 

skogbaserte verdikjeden  

5. Tilskudd for å dekke ekstra kostander knyttet til flytting av skogsdrift 

mellom ulike regioner for å opprettholde aktivitet i alle ledd i verdikjeden 

6. Tilskudd til drift i vanskelig terreng 

7. Alternativ bruk av skogsmaskiner, så som viltsikring, linjerydding, 

markberedning, tynning og sporpussing. 

8. Opprettholde skogplanting 

 

 


