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Arkivfoto: Per Arne RahkaFleirbrukskaia på Drag under bygging.

Over 4000 m3 grantømmer er av-
virket, og i disse dager blir tøm-
meret skipet ut fra Storskjæret i
Bogen.  Sagtømmeret fraktes til
et sagbruk i Namsos, mens
massevirket fraktes til et smelte-
verk i Trøndelag.

Mange av plantefeltene med
gran som man finner i Steigen,
Hamarøy og Tysfjord ble etablert
på 30-tallet, dvs. at de nå er ca
70-80 år gamle. Det betyr at de
begynner å bli hogstmodne og
klar for avvirking.

- De fleste plantefeltene av
noen størrelse er økonomisk driv-
verdig, sier skogbrukssjef
Gjermund Laxaa, men selvfølge-
lig er det en grense hvor driftsut-
giftene blir for store i forhold til
inntektene.

- I dag har man meget effektive
maskiner, og dessuten forsøker
vi å ruste opp skogsveier, slik at
man når tak i tømmeret.

- Man har to typer maskiner,
forteller han.

- Først bruker man hogst-
maskiner som feller trærne og
kvister dem. Deretter kommer
lassbæreren, som plukker opp
tømmeret og frakter det ut til vei,
hvor tømmerbilene overtar. Siste
ledd på kjeden er tømmerbåten
som henter trevirket, i dette tilfel-
let i Bogen i Steigen.

Trevirke tilsvarende
100 eneboliger
Det er ikke små verdier som det
her er snakk om. De 4000 m3 som
til nå er avvirket tilsvarer
materialbehovet til ca 100 enebo-
liger, og mye skog står igjen.
Bruttoverdien for en m3 med

Skogbrukskommunen
Steigen
    Steigen er ikke
best kjent som
skogbrukskom-
mune, men denne
sesongen har det
faktisk vært stor ak-
tivitet i skogen her.
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grantømmer er noe over kr 300 i
førstehåndsverdi, men så vil det
være stor variasjon i driftsutgif-
tene, alt etter hvor skogen vok-
ser. Noen plantefelter er selvsagt
utilgjengelige.

- Det var en helt annen tanke-
gang og syn på skogsdrift i den
tiden grana ble plantet, sier Laxaa.
I dag vil man ha planlagt plan-
tingen og avvirkingen bedre.

På spørsmål om det bare er gran
som avvirkes, sier han at utenom
gran og furu blir det tatt ut såkalt
biovirke, som blant annet bren-
nes i varmeanlegget i Leinesfjord.

Sitkagrana stammer fra vest-
kysten av USA. Den trives og
vokser fort i vårt klima. På spørs-
mål om det blir plantet mer
sitkagran, sier Laxaa at den gran-
arten er svartelistet, men en
grunneier kan likevel søke om å
få plante denne grantypen. Men
for det meste er det norsk gran
som blir plantet.

Opprusting
av kaia på Drag
I Hamarøy og også i Tysfjord er
det mange plantefelter som er
hogstmodne, og man har begynt
å ta ut tømmer også her. Hittil har
det vært utskipet i Steigen. Flere

Tømmer. 4000 m3 skog er til nå avvirket, noe som tilsvarer materialbehovet til ca 100 eneboliger.

Tømmerbåten Minerva. Her ligger tømmerbåten Minerva ved kaia på Storskjæret i Bogen og laster inn tømmer som skal til Trøndelag.

Tømmer lastes. Mye tømmer skipes ut over kaia i Bogen, men ett problem er at tømret ikke kan lagres helt
på kaifronten, på grunn av at andre firma har rettigheter til kaiplassen. Dette gir en ekstra kostnad.

tømmerdrifter er under planleg-
ging. Neste hogstkampanje vil
komme i Hamarøy, men det vil ta
litt tid før man har ferdig-
forhandlet pris samt fått rustet
opp noen skogsbilveier. Kaia på
Drag vi bli opprustet til en
«tømmerterminal», slik at man kan
lagre større mengde tømmer i på-
vente av frakt med båt. Planen er
at man skal kunne lagre opptil
2000 m3 på kaifronten, slik at det

blir lett å skipe ut.  Når denne er
ferdig vil det bli behørig markert.

- En videre utbygging og opp-
gradering av infrastrukturen vil
være en sentral oppgave for
skogbruket i Nord-Salten, for det
er store mengder tømmer som et-
ter hvert skal avvirkes i distrik-
tet.

Det er flere firmaer som tilbyr ut-
taking av skog. Dersom en
grunneier er interessert i å få solgt
tømmeret i et plantefelt man eier,
kan man ta direkte kontakt med
ett av disse.


