
aksjer
ldde akseptert
lilbudet fra Marine
å de 100.000 aksjene
ia sitt heleide selskap
Dette er den eneste
n om aksjetransak-
en 11. februar, da det
;t at Marine Haxvest
I aksept for ialt 3,86
Morpol-aksjer. Totalt
ne Harvest 81,5 milli-
pol-aksj er, tilsvarende
:nt av selskapet.

KAPP NED MER. Bransjen vil. øke tømmeravvirkningen i Norge. Frp
spytter i med Iitt mer statsstøtte. Foto: Lars Erik Skrefsrud
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Frp vil doble statsstøtten Ot 
"1skogsbilveierlangskysten. )

Målet er å få hugd og fraktel-ut
mer av tilveksten fra store skog-
plantinger på Vestlandet fra
flere tiår tilbake.

- Ellers råtner skogen på rot.
Det er ingen tjent med, sier
landbrukspolitisk talsmann
Torgeir Ttældal.

Han ser ikke noen problemer
ved statsstØtte til skogsbilveier
og bekrefter at han på vegne av
Flp vil foreslå dobling av årlige
tilskudd til 5o millioner kroner
i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett i mai.

Hugstmoden.hump,'
Det var særlig på 1950 - og -60
tallet at det ble gjennomført
stor skoplanting i kystfylkene
- blant prosjektene for å <bygge
landet> i denne perioden. Det
er derfor nå mye hugstmoden
skog i områdene. Likevel er
Yestlandet langt fra selvforslmt
- for eksempel må Hordaland få
tilført storparten av trevirket til
bygningsmaterialer.

Lokale skogbrukere, organisa-
sjoner og myndigheter har
derfor lenge arbeidet med ulike
tiltak for å øke awirkningen.
Disse berømmer nå FlIr for
håndsrekningen. De mener
partiets forslag om 25 ekstra
millioner eller fem millioner
mer per fflke fra Agder til Finn-
mark per år ville være et vi}ctig
og lønnsomt bidrag.

Ser marked
- Stormen Dagmar viste at mye
av skogen på Vestlandet skulle
vært hugd for lenge siden, sier
administrerende direktør
Gudbrand Kvaal i Norges Skog-
eierforbund.

Han mener det generelt
hugges for lite i Norge, og at
problemet kan bli relativt sett
størst i lryst$'lkene.

Han peker på at vestlands-
fflkene nå hugger 300.-4,00.000
kubikkmeter tømmer, mens
Hordaland alene de kommende
årene bør opp i I,2 millioner
kubikkmeter for å ta unna tidli-
gere tilplantingskampanjer. Da
blir Hordaland et like stort skog-
fflke som Buskerud, ifølge Kvaal.

Han mener det er nødvendig
med statlig medvirkning på to
områder - skogplanting og
skogsbilveier. Perspelritivene er
så lange at investeringene

tti,,':I,'Tåoå?fl;r.
avskogen på Vest-
landet sku[[e vært
hugd for [enge siden
Gudbrand, I{u aal, adm,ini-
strerende direktør i Norges
Skogeierforbund

vanskelig kan forsvares privat-
eller bedrift søkonomisk. Æle
land gjør dette, ifølge Kvaal.

- Men finnes det marked for
økt awirkning. Store foredlings-
bedrifter har tilsynelatende
pusteproblemer?

- Follum tidligere og nå Sødra
Cell på Tofte er to forsgellige
ting. Follum laget avis- og
bokpapir. Der er det nedgang i
forbruket. Cellulose som fra
Tofte er noe annet. Der øker
forbruket. Det kommer nye
produliiter, som spesielt bear-
beidet cellulose til erstatning
for bomull i tekstiler. Det krever
mindre areal og vann. Forskere
har funnet at cellulose
behandlet med et enzjrm fra
reinsdyrmager, kan brukes til
fiskef6r - i stedet for å fange og
kverne opp industrifisk. Det
fi nnes markedsmuligheter, vi
får eksportert tømmer, men
verdien av stokken tolvdobles
ved bearbeiding i industrien,
sier Gudbrand Kvaal.
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