
Miljødirektoratet er i ferd 
med å kartlegge 84.000 
dekar skog på Helgeland 
med tanke på vern.  
– En tabbe, mener  
direktør Odd Morten  
Aalberg ved MM Karton 
Follacell i Follafoss. 
Industrien i Midt-Norge frykter 
nemlig en hardere kamp om 
råstoffet hvis verneplanene gjen-
nomføres. Det betyr i så fall økte 
utgifter og reduserte driftsmargi-
ner for papirfabrikker og sagbruk 
i området.

Fabrikksjefen i Follafoss mener 
vern, slik det legges opp til på Hel-
geland, er feil medisin for å redde 
miljøet.

Hogst og planting
– En fornuftig virksomhet i sko-
gen, som forsyner industrien med 
virke, er det mest fornuftige vi kan 
gjøre. Hogst og planting er bære-
kraftig. Derfor er det en tabbe å 
verne så mye produktiv skog. Det 
rammer både grunneiere, 
næringslivet og skogbruket, sier 
Aalberg.

– Hvilke følger vil et slikt 
vern få for dere?

– I første omgang vil man merke 
dette lokalt. Men når trykket på 
råstoff øker, vil vi som driver 
rundt Trondheimsfjorden få 
merke det, sier Aalberg.

– Er virke fra Helgeland 
lokalt for en fabrikk i Folla-
foss?

– Ja, det er i alle fall lokalt sam-
menlignet med å hente råstoff fra 
Skottland, Danmark eller Balti-
kum. Skal vi hente enda mer 
råstoff fra disse landene, betyr det 
økte kostnader, sier Aalberg, og 
legger til at hvis myndighetene skal 
oppfylle et mål om å verne 10 pro-
sent av skogen i Norge, så burde de 
ha konsentrert seg om områder 
som er lite tilgjengelige og som det 
er ulønnsomt å drive ut.

– Noe annet vil være en tabbe, 
mener Aalberg.

25 prosent fra Helgeland
Moelven Van Severen i Namsos 
henter 25 prosent av sagtømmeret 
de bruker i produksjonen fra Hel-

geland. Et omfattende vern i disse 
områdene betyr redusert tilgang 
av det daglig leder Knut Dreier 
kaller godt sagtømmer.

– Vi kjøper litt tømmer fra Sve-
rige, men vi henter det meste av 
vårt virke fra Nordland, Trøndelag 
og Møre. Regionalt er det allerede 
i dag knapphet på virke, sier 
Dreier, som mener at industrien 
ikke hadde hatt problemer med å 
ta unna mellom 100.000 og 
200.000 kubikk tømmer hvis det 
hadde vært tilgjengelig på det 
regionale markedet.

– Hva synes du om at så store 
områder kartlegges med tanke 
på vern på Helgeland?

– Det er greit at myndighetene 
har et mål om å verne 10 prosent 
skog. Men ikke produksjonsskog, 
den trenger de ikke å verne. De bør 
heller kartlegge skogen som ikke er 
økonomisk drivbar, mener Dreier.

– Rette områder må vernes
Det er Statskog som er grunneier i 
områdene som nå kartlegges i blant 
annet Grane og Hattfjelldal kom-
muner. Dette får konsekvenser, 
ifølge skogsjef Monica Grindberg.

– Vi har hogstmoden skog i 
disse områdene som vi hadde pla-
ner om å avvirke. Planene som 
berører 18.000 kubikkmeter skog 
er nå stoppet. Massevirket skulle 
ha gått til Arbor i Hattfjelldal, 
mens sagtømmeret skulle til Moel-
ven i Namsos, sier Grindberg, og 
legger til at det er viktig at det er 
de rette områdene som vernes.

Tilgjengelig høyproduktiv skog 
er ikke slike områder, mener hun.

Kun kartlegging
Det er Miljødirektoratet som har 
satt i gang kartleggingen av verne-
verdiene av de store skogområ-
dene sør for Saltfjellet. Det sier 
seksjonsleder Knut Fossum i 
direktoratet.

– 1. mai neste år får vi kartleg-
gingsrapporten. Først etter det 
kan vi vurdere om det blir snakk 
om et vern eller ikke. Er det aktu-
elle områder som er aktuelle for 
vern, vil Fylkesmannen i Nord-
land få oppdrag om å sette i gang 
verneprosessen, sier seksjonsle-
der Fossum.
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 • 84.000 dekar skog på Helgeland kan bli vernet.

Frykter skogvern gir råstoffmangel for industrien

HOGSTMODEN SKOG: Direktør Odd Morten Aalberg ved MM karton Follacell i Follafoss mener det er 
ufornuftig å verne produktiv skog i Nordland. Det frykter han i så fall vil gå ut over industriens tilgang på 
råstoff. FOTO: JON ÅGE FISKUM

15. februar tar nye 
krefter over driften på 
Føllingstua camping.
STEINKJER: – Det stemmer at 
jeg og kona Elise har kjøpt Føl-
lingstua Camping, sier Øyvind 
Sotberg fra Beitstad.

Paret har opprettet selskapet 
Føllingstua AS som står for kjø-

pet, og har snust på camping-
plassen siden i sommer.

– Broren min Rune og hans 
samboer Tonje Lagesen er også 
med i prosjektet. Tonje blir dag-
lig leder når vi tar over driften 
fra 15. februar, sier Sotberg.

– Det må ikke nødvendigvis 
være en livsstil å drive camping-
plass slik jeg ser det, men til å 
begynne med skal vi drive cam-

pingen på den samme gode 
måten som de tidligere eierne 
har gjort, sier Sotberg.

Det nystiftede selskapet har 
noen fremtidsplaner for campin-
gen, men ikke noe konkret de 
kan si noe om ennå.

– Vi er ikke helt i mål med de 
langsiktige planene, men vi har 
egne planer som vi diskuterer 
jevnt og trutt.

Sotberg forteller at det å yte 
god service er viktig for dem.

– Føllingstua camping har 
vært kjent for å være en plass 
med god kvalitet. Vår første opp-
gave blir å leve opp til det.

Han er samtidig åpen på at de 
allerede nå tenker utvidelse.

– Vi har sett på flere mulighe-
ter for å utvide for flere utleie-
hytter med god standard.

Campingplassen ved E6 i Følling får nye eiere
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