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Tiendeholmen kai ble bygget 
i 1971 for utskiping av kis fra 
Grong Gruber.
NAMSOS: Men etter hvert ble 
det lite med kis og mer aktuelt 
med tømmer og trelast.

Også kabler og andre produk-
ter kan bli ført ut og inn over 
Kiskaia.

Havnestyret og kommunen 
som eier legger opp til klar funk-
sjonsfordeling og store mulighe-
ter for utvikling.

– Kiskaia har potensial med ut-
bygging til å kunne ta skipsanløp 
opp til 50.000 tonn dvs. med en 
dybde på minst 12 meter.

Havna er i regelen isfri hele 
året. Det er #ere gode ankrings-
plasser ved innseilinga.

Terrenget omkring havne-
bassenget er høyt og skjermer 

godt i dårlig vær, påpekes det i 
prosjektbeskrivelsen.

Det er anslått årlig tømmer-
volum på 166.000 kubikkmeter 
massevirke ut fra kaia og 50.000 
kubikkmeter sagtømmer inn over 
kaia.

– Kiskaia som tømmerkai vil gi 
en rekke fordeler i forhold til da-
gens situasjon, der utskiping også 
foregår på Spillumskaiene.

Dette er noen momenter som 
listes opp i prosjektbeskrivelsen:

 ■ Kaia til Moelven van Severen 
er dårlig, og elvestrømmen gjør 
at det ikke kan gå større skip dit. 
I perioder må den stenges pga. 
grunnforholdene. Dette er en 
trussel mot lønnsomheten til 
Moelven Van Severen, og nød-
vendiggjør ei skikkelig kai ved 
Tiendeholmen (Kiskaia) som 

kan håndtere tømmer, trelast, 
annen bulklast samt eventuell 
kabelutskipning fra Nexans.

 ■ Det er begrensede bakareal ved 
Spillumskaiene som heller bør 
benyttes til stykkgods og sand-
utskipning.

 ■ Større kaifront og nærliggende 
bakareal vil gjøre det enklere å 
få kjøre fram tømmer i god tid 
før utskipning, samt at en kai-
front på 80 meter gjør at en kan 
lagre inntil 2.500 kubikkmeter 
tømmer der. Dette vil sikre en 
effektiv lasting av de aller #este 
fartøyene som opererer med 
tømmertransport på sjø i dag.

 ■ Kiskaia er nær jernbanetraseen, 
og det er mulig å legge spor 
helt ned til kaia hvis framtidig 
transportbehov gir rom for 
opprusting av Namsosbanen.

Utvikling fra kis- til tømmerkai

GLADE: – Utbygging av Kiskaia vil ha svært stor betydning for næringsutvikling 
i hele Namdalen, fastslår ordfører Morten Stene (til høyre) sammen med adm.
dir. Viggo Rasmussen i Moelven Van Severen AS. 

– Kjempemessig! Dette 
går igjen i kommenta-
rene etter at regjeringa 
prioriterer Namsos i 
en knallhard kamp om 
midler til utbygging av 
tømmerkaier.

NAMSOS: Namsos kommune 
får tilsagn om tilskudd på 5,5 
millioner kroner til utbygging av 
Kiskaia. Det vil si halvparten av 
kostnadene på totalt 11 millioner.

– Dette er ei kjempesak for 
Namsos og Namdalen, fastslår 
ordfører Morten Stene.

Adm.dir. Viggo Rasmussen i 
Moelven Van Severen AS jubler 

like mye, men han tar et forbe-
hold.

– Vi har ikke fått beskjed om 
at det er fattet endelig beslutning, 
sier Rasmussen som imidlertid 
håper at dette stemmer.

Landbruksminister Sylvi List-
haug nøler ikke med å gratulere 
og understreke viktigheten av ei 
slik satsing.

– Tømmerkaier, sammen med 
utbygging av skogsbilveger og an-
nen infrastruktur, er viktige tiltak 
for å kunne bruke skogressursene 
mer effektivt, sier landbruks- og 
matminister Sylvi Listhaug til 
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mange konkurrenter
Landbruksministeren «arvet» be-
vilgninga på 30 millioner i revi-

dert statsbudsjett. Søknadsfristen 
var 15. oktober. Det kom inn 19 
prosjektskisser til en anslått to-
talkostnad på over 300 millioner 
kroner. 

Fem av kaiskissene ble priori-
tert og invitert til å utarbeide en 
konkret søknad.

I tillegg til Namsos med 5,5 
millioner, gis det tilsagn til Dram-
men kommune på 11,1 millioner, 
Lindås (ved Bergen) 8,0 millioner 
kroner og Molde 4,7 millioner 
kroner. Den femte i $nalen, Bam-
ble i Telemark, $kk avslag.

Spleiselag
De $re prosjektene skal være $-
nansiert og klare til å iverksettes.

Namsos-ordfører Morten Ste-
ne tar et lite forbehold.

– Namsos kommune har ikke 
lagt dette inn i budsjettet. Men 
det er vanskelig å takke nei til et 
slikt tilsagn. Dette vil ha svært stor 
betydning for 
næringsutvikling 
i hele Namdalen, 
fastslår Stene.

Ordføreren 
mener at dette 
bør bli et splei-
selag mellom of-
fentlige aktører 
og bedrifter i Namdalen.

Skognæringa i Trøndelag som 
samler både skogbrukere og in-
dustri i Sør- og Nord-Trøndelag, 
har stilt opp med helhjertet verbal 
støtte.

– For skogbruket og industri-
aktører i Trøndelag vil det være 

svært viktig å få gjennomført 
ei utbygging av Kiskaia, uttalte 
skogsammenslutninga – med 
Viggo Rasmussen som styreleder.

M o e l v e n 
Van Severen-
sjefen har 
stått sentralt i 
utviklinga av 
kaiprosjektet, 
også som leder 
av Namsos in-
dustriforening.

– Jeg er sikker på at dette vil 
være viktig for #ere bedrifter, ikke 
minst Nexans, sier Rasmussen.

Dette er grundig begrunnet i 
prosjektbeskrivelsen.
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Gavepakke til skog-
næring og industri

Dette er ei 
kjempesak 
for Namsos 

og Namdalen.
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