
 • 84.000 dekar skog på Helgeland kan bli vernet.

Frykter skogvern gir råstoffmangel for industrien

Elin Agdestein (H)  
reagerer på de om- 
fattende kartleggings-
arbeidene som foregår  
i skogen sør i Nordland.

– Det har aldri vært Stortingets 
mening at skogvernet skulle for-
trenge industrien, hindre tilgang 
til lokalt virke og redusere skog-
næringa til en ren råvareekspor-
tør, sier Agdestein.

Hun viser til det flertallet sa i 
merknadene til Skogmeldinga:

«Flertallet vil understreke at 
det er viktig at 10-prosentvernet 
gjennomføres på en slik måte at 
det får minst mulige konsekven-
ser for avvirkningen og skognæ-
ringens bidrag til det grønne 
skiftet».

– Det blir jo litt merkelig når vi 
på den ene siden bruker mye tid 
og ressurser på å få ny skogin-
dustri til Norge, samtidig som vi 
tar vekk grunnlaget for dem som 
allerede er her, sier Agdestein, 
som ikke legger skjul på at hun 
er urolig for konsekvensene et 
vern på Helgeland kan få for 
industrien i Midt-Norge.

– Dette angår tusenvis av 
arbeidsplasser og en verdiskap-
ning på åtte milliarder kroner, 
sier hun.

– En trussel 
Agdestein mener at det store 
omfanget av skogvern som nå 
planlegges er en trussel for flere 
store bedrifter. Selv om vernet 
eventuelt skjer på Statens egen 
grunn.

– Situasjonen er svært bekym-
ringsfull, og vi har rett og slett 
ikke råd til dette. Tilgangen på 
lokalt virke er allerede for knapp 
og andelen import er uønsket 
høy og kostbar, sier Agdestein, 
som mener at et vern av så store 
områder truer lønnsomheten i 
skognæringa og videreforedling 
av tømmer i hele regionen.

– Til sammenligning har Inn-

landet, med sine rike skogressur-
ser dessverre blitt en ren råvare-
eksportør av virke til Sverige, 
sier Agdestein.

Ei 10-dobling
Høyrepolitikerne mener det blir 
helt feil å føre en politikk som 
underminerer ei næring som 
tidobler verdien av tømmerstok-
ken. 

– Dette er en kjempeviktig sak 
for både Nordland, Namdalen og 
hele Trøndelag, sier Agdestein, 
som sammen med flere har spilt 
inn dette som tema i de forestå-
ende regjeringsforhandlingene 
mellom regjeringspartiene og 
KrF.

– Vi har store skogarealer i lan-
det som ikke er tilgjengelig for 
hogst og lønnsom skogsdrift. 
Disse arealene er også represen-
tative med tank på mangfold. 
det er disse områdene man bør 
se på når det planlegges vern. 
Ikke de arealene som er kritiske 
for råstofftilgangen til en av våre 
mest lønnsomme og grønne 
vekstnæringer, sier Agdestein.
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– Dette har aldri vært 
Stortingets mening

BEKYMRET: Stortingsrepresen-
tant Elin Agdestein (H) er 
bekymret for hva et eventuelt 
vern av store skogområder på 
Helgeland har å si for industrien i 
Midt-Norge. FOTO: SIVERT ROSSING

Selskapet Svenska 
Handelsfastigheter skal 
bygge nytt kjøpesenter 
på Storlien.
STORLIEN: Selskapet LSTH 
Svenska Handelsfastigheter AB 
har vedtatt å investere cirka 250 
millioner svenske kroner i et før-
ste byggetrinn for et nytt kjøpe-

senter på Storlien. Det er alle-
rede klart at det blir en videre 
utbygging, til ytterligere 150 mil-
lioner svenske kroner.

Det svenske selskapet melder 
at den første etappen vil ha plass 
til fire leietakere, med Coop og 
Eurocash som de største. I første 
etappe er det snakk om en 
utbygging på 10.650 kvadratme-
ter som planlegges å åpne for 

kundene i april 2020.
Deretter planlegges det ytter-

ligere to utbyggingsetapper. 
Totalt kan kjøpesenteret komme 
til å omfatte cirka 24.000 kva-
dratmeter til en samlet investe-
ring på drøye 400 millioner kro-
ner.

– Dette er det største bygge-
prosjektet i Storlien siden høy-
fjellshotellet ble bygd på 

1880-tallet og kommer til å bety 
mye for områdets attraksjons-
kraft, sier administrerende 
direktør Thomas Holm i Svenska 
Handelsfastigheter i en presse-
melding.

Det går frem av meldingen at 
butikkene kommer til å bli miljø-
sertifiserte, og at bilparkeringen 
blant annet skal ha 80 ladesta-
sjoner for elbil. 

Bygger nytt kjøpesenter til 400 mill. på Storlien
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