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www.aurorakino.no

Mandag 21. januar

Billettreservasjon: 820 01 330
Åpent: 11-21 (11-21)

19.30/Ankeret
NARNIA: REISEN TIL DET 
YTTERSTE HAV 
(2D originalversjon)
Lengde 113, 11 år, BU, Eventyr, USA

22.00/Ankeret
TOMME TØNNER 2
Lengde 91, 15 år, UV, Komedie Norge

18.45/Mea            
MAMMUTH
11 år, UV, Drama, Frankrike

16.45/Mea
ELIAS OG JAKTEN PÅ HAVETS GULL       
Lengde 77,  Alle,  Familie, Animasjon, Norge

uip.no

21:00/Mea
PARANORMAL ACTIVITY 2
Lengde 91, 15 år, UV, Grøsser USA

17.15/Ankeret
MEGAHJERNE (2D norsk tale)
Lengde 95,  Alle, Fam, Animasjon, USA

Onsdag 19. januar - kl. 19.00 - Teatersalen
I rollene: Karl Sundby, Kristian Winther, 
Linda Mathisen og Gudmund Gulljord
Bill. salg: Aurora kino, Narvik •  www.narvikkulturhus.no

Nordland Teater:

Pinter møter Beckett
Påmelding pr. tlf. til: 476 69 900

 Trafikalt grunnkurs
 Teorikurs
 Opplæring kl B
 Opplæring kl BE
(bil m/ tilhenger)

Kirkegt 34  8517 Narvik  www.fagerthuntrafikkskole.no
post@fagerthuntrafikkskole.no

FØRERKORT
Trafi kalt grunnkurs 
25. januar i Narvik

Ring 76 95 00 00 eller send e-post
til abonnement@fremover.no7,00

Fremover koster kun kr 7,00 pr dag. *Gjelder 12 mnd abonnement

00

Etter 80 år var tiden
inne. Granskogen på
Prestjord i Bjerkvik
var hogstmoden. Nå
høstes gevinsten.
Carl Næsje
carlna@fremover.no

– Litt som å hente gull ut av grønne
skoger, mener Hans Mathiassen,
en av tre grunneiere til Bjerkvik
store Prestjord.

Det var hans far og onkel som
startet granplantingen. De første
plantene ble satt i jorda i 1928,
resten tidlig på 1930-tallet.

Det fineste
– Dette er det fineste tømmeret jeg
noen gang har vært borti. Kvalite-
ten er eksepsjonell. Sagbrukene
som får dette vil bli storfornøyd,
sier Simen Strømsvik i firmaet
Skoging i Steigen, som har opp-
draget med å ta ut skogen.

Årsaken til den gode kvaliteten

Gull av grø

MYE: Over 3.000 kubikkmeter tømmer og massevirke regner man med å få ut fra granfeltet på Prestjord. Kvaliteten på tømmeret beskrives som eksepsjonelt bra.
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Innehaver Per I Danielsen

Onsdag 19. januar kl 17.00. 
Påmelding 769 43 424
www.narviksjåførskole.no

TRAFIKALT
GRUNNKURS

Innehaver Per I Danielsen

Vi trenger en del elever i 
forbindelse med opplæring av  
ny lærer. Disse vil få opplæring 
til redusert pris. 

Ved interesse 
kontakt tlf 769 43 424

BILLIG FØREREKORT

ønne skoger

Foto: Hanna Van Spall

TERRENGET kan være en utfordring, men med dagens maskinelle utstyr
går det unna. Foto: Hanna Van Spall

FORNØYD: Grunneier Hans Mathiassen foran litt av kvalitetstømmeret
som nå tas ut. Foto: Terje Smedseng 

DIMENSJON: Det er grove dimensjoner over grana som felles. Her er dia-
meteren på over 50 cm.

skyldes ikke bare gode vekstforhold.

Lønner seg
– Her har eierne også stelt skogen
etter alle kunstens regler. Det løn-
ner seg, sier Simen Strømsvik.

Ikke mindre enn 3.000 kubikk vir-
ke vil bli hentet ut fra det store gran-
feltet.

Rundt 70 prosent blir tømmer for
sagbruk. Det øvrige som ikke kan ut-
nyttes på denne måten blir massevir-
ke. Det vil si at det blir malt opp til
flis og går til forbrenning.

– Tømmeret går til et sagbruk i
Namsos. Massevirket til Elkem i
Sørfold, forteller Simen Strømsvik.

Eiendommen Bjerkvik store Pre-
stjord, har vært i samme families eie

Kvaliteten er ek-
sepsjonell. Sag-
brukene som

får dette vil bli storfor-
nøyd

Simen Strømsvik

siden 1825. Hans Mathiassen eier 50
prosent, Hanna Wansball og Olav
Berg Lyngmo 25 prosent hver.

Mye arbeid
Salget av den 80 år gamle gransko-
gen i feltet som nå hogges, gir inn-

tekter. Men det har krevd tålmodig-
het og mye arbeid.

– Å vente på at skogen skal bli
hogstmoden er som å ha penger i
banken. Men det krever også inves-
tering i mye skjøtsel. Steller man
ikke skogen forsvinner verdien. Jeg
har holdt på med dette i mange ti-år,
forteller Hans Mathiassen.

Godt fornøyd
Tidligere skogbrukssjef i Narvik,
Terje Smedseng er veldig godt for-
nøyd med det som skjer på Prestjord.

– Her ser vi resultatet av skog-
skjøtsel på sitt beste. Fra plantingen
for rundt 80 år tilbake og gjennom
riktig pleie. Nå gir dette resultater i
form av store verdier, sier Smed-
seng.

Han mener det er flere granfelt i
Ofoten som nå er klar for hogst.

– Her står mye skog som ble plan-
tet i tiden etter 1900. Det er normalt
at skogen er klar for hogst etter ca.
70 til 80 år, sier Smedseng.

Høyt verdisatt
– Skogen har alltid vært høyt verdi-
satt. Ikke bare til eget bruk, men
også som handelsvare. Norge ek-
sporterte blant annet enorme
mengder på 1500-tallet da flere land
i Europa var avskoget, forteller den
tidligere skogbrukssjefen.

Eksporten førte til snauhogst
mange steder, spesielt langs kysten.

– For å bøte på dette startet man
skogplanting. I den siste store skog-
plantingperioden, som startet etter
1900, var hensikten å gi bedre øko-
nomisk grunnlag for drift av land-
bruket på Vestlandet og i Nord-Nor-
ge, forteller Smedseng.

Fredsskogfelt
Plantefeltet på Prestjord hører til det
som kalles «fredsskogfelt». Noe
som innebærer at feltet skulle være
inngjerdet slik at beitedyr ikke slapp
til.

– Hensikten var at skogen skulle
få stå i fred og vokse seg stor og fin.
Det har den med hjelp av god pleie
til fulle fått gjøre på Prestjord, sier
Smedseng.

Han anslår at det av Prestjord-
skogen som går til sagtømmer, er
nok til å bygge mellom 60 og 70
eneboliger.


