
Omkring en fjerdedel av 
alt råstoffet som kom-
mer inn til sagbruket 
Moelven Van Severen i 
Namsos kommer fra 
Nordland. Nå frykter de 
at et storstilt skogvern 
på Helgeland skal be-
grense råstofftilgangen.

NAMSOS: – Vi er det nordligste 
sagbruket av noe størrelse, og 
vi tar imot tømmer fra blant an-
net Nordland. Årlig dreier det 
seg om cirka 50.000 kubikk-
meter, sier daglig leder Knut 
Dreier ved Moelven Van Seve-
ren.

Mye av dette kommer fra 
Statskog sine eiendommer.

– I år hadde vi planlagt å ta ut 
18.000 kubikkmeter tømmer 
fra de delene av Statskog sine 
eiendommer som nå er plan-
lagt vernet, sier skogsjef Moni-
ca Grindberg i Statskog.

Men da meldingene kom om 
vurdering av vern av 80.000 
mål med statskoggrunn, måtte 
de stoppe avvirkninga av de 
18.000 kubikkmeterne.

– På det ene stedet vi skulle 
hugge sto faktisk maskinene 
klare til å sette i gang, sier hun.

Må ha råstoff
– Verner vi altfor mye nå vil vi 
havne i ei knipe. Det er langt 
fra slik at vi er imot vern, men 
vi må ha to tanker i hodet sam-
tidig. Vi må verne og vi må ta 
vare på den industrien som 
skal videreforedle tømmeret. 
Det handler om arbeidsplasser 
og viktig verdiskaping. Ikke 
minst i distriktene, sier Grind-
berg.

Først på 1950-tallet ble det 
vanlig med storstilt planting. 

– Det betyr at den store 
mengden av det vi kaller kul-
turskog, det vil si skog som er 
plantet, først blir hogstmoden 
om ti til 20 år. For at mottaker-
apparatet, det vil si sagbruk og 
øvrig treindustri, skal opprett-
holdes må vi ha tilgang på virke 
fra til kulturskogen kommer, 
sier Dreier.

Han ser også gjerne at det 
blir vernet skog. Men det bør 
ikke være den skogen vi kaller 
produksjonsskog. Skog som 
står lett tilgjengelig og som er i 
god vekst.

– Det står veldig mye skog 
som er plassert slik at den ikke 
er økonomisk å drive. Det er 
denne skogen vi må verne, sier 
han.

– Veldig mye av det som nå er 
foreslått vernet er produktiv og 
hogstmoden skog. Det er den-
ne skogen industrien skulle 
hatt inn som råstoff i årene som 
kommer, sier Grindberg.

Statskog eier omkring 4,6 

millioner dekar skog, men kan 
bare drive på mindre enn halv-
parten av denne skogen.

– Sånn sett kan du si at veldig 
store arealer allerede står 
urørt. I dag er ni prosent vernet 
igjennom skogsvern, og like 
mye er vernet i form av kantso-
ner, nøkkelbiotoper og livsløps-
trær. I tillegg til det er ytterlig 11 
prosent foreslått vernet i neste 
vernerunde, sier Grindberg.

27 prosent av skogarealet er 
ikke økonomisk tilgjengelig, og 
det som blir igjen da er 44 pro-

sent av skogen er drivbar.
– I stedet for å verne drivbar 

produksjonsskog burde heller 
staten gått inn og foreslått vern 
av større deler av 27 prosente-
ne med skog i Statskog sitt eie 
som det ikke er økonomi i å 
drive ut, sier Dreier.  

Kartlagt tidligere
Det som forbauser skogfolket 
er at akkurat den skogen som 
nå er foreslått vernet på Sør-
Helgeland i denne runden er 
valgt.

– Det har vært en runde tidli-
gere der skogene i Grane og 
Hattfjelldal ble vurdert vernet. 
Den gangen ble det ikke noe 
vern på grunn av at man da 
ikke fant noen verneverdier. 
Det var ingen ting som tilsa et 
vern, sier Grindberg.

Derfor er det mange innen 
fagmiljøet som har reagert på 
samme område nå igjen er 
foreslått vernet.

Summen av vernede og 
båndlagte arealer på Helgeland 
er nå på 380.000 dekar. Det er 

19 prosent av det produktive 
skogarealet til Statskog i områ-
det, og det betyr at om lag 
590.000 kubikkmeter med 
tømmer ikke er tilgjengelig for 
drift og dermed heller ikke er 
tilgjengelig for industrien.
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Når snart tålegrensa på hvor mye produktiv skog som kan vernes

Mister viktig råstoff

BEKYMRET FOR VIRKETILGANG: Daglig leder Knut Dreier på Moelven Van Severen og skogsjef Monica Grindberg på Statskog bekymrer 
seg over at vernet av produktivt skogareal kan true treindustrien.

SKULLE LEVERT: I år skulle Monica Grindberg og Statskog levert 
18.000 kubikkmeter tømmer fra de områdene som nå er foreslått 
vernet på Sør-Helgeland. Knut Dreier på Moelven Van Severen er 
sikker på at det foreslåtte vernet vil legge begrensninger på hvor 
mye råvarer de får tak i, og at det kan true deres eksistens på sikt.

KORTREIST: Moelven Van Severen mer lokalt tømmervirke. Hvis det 
foreslåtte skogvernet på Sør-Helgeland går gjennom vil det mot-
satte skje. Da vil skogindustrien slite med å skaffe de råvarene de 
trenger.
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