
Andøyposten� Tirsdag 24. mai 2011 7

Historisk tømmerlast 
fra Risøyhamn
– Dette er bare 
begynnelsen

Fredag gikk bulkbåten 
«Trine Charlotte» fra 
Risøyhamn fullastet 
med 700 kubikk rykende 
fersk tømmer, hentet 
fra Bjørnskinn. – Dette 
er bare begynnelsen Vi 
har flere skipninger fra 
Andøy, og tømmerpro-
duksjonene kommer 
til å eksplodere i løpet 
av 5-10 år, sier Simen 
Strømsvik i Skoging AS. 
Skogmester Jostein Hol-
meng melder om stor in-
teresse for granskogtyn-
nig med hogstmaskin.

Mette-H Berger Amundsen
mette@andoyposten.no

Det er hektisk aktivitet på ekspedi-
sjonen i Risøyhamn fredag kveld. 
Bulkbåten «Trine Charlotte» har 
akkurat klappet til kai, og maskin-
fører Harald Flenstad laster tøm-
merklo eller tømmerklo ombord i 
båten. Mens Tore Egil Sundby på 
hjullasteren til Vesteråls Asfalt, 
frakter tømmerklo etter tøm-
merklo fra tømmerdungen på kaia 
til båten. Dagen før ble tømmeret 
fraktet fra Bjørnskinnmarka.
Skipper Cay Frøyd regner med 

at det tar omlag syv timer å laste 
alt tømmeret ombord i «Trine 
Charlotte». Bulkbåten er under-
lagt Sea Works i Harstad som er 
engasjert for å frakte tømmeret 
til Elkem Verk i Sørfold.
– Båten er spesialisert på tøm-

mer. Det er første gang vi er i And-
øy, men vi har hentet en del tøm-
mer på Stokmarknes, sier Frøyd.

–�Noe�helt�nytt
Daglig leder Hans Benjaminsen 

i Th. Benjaminsen sier til And-
øyposten mandag morgen, at alt 
gikk etter planen med tømmer-
lastingen.
– Dette med tømmerlast er 

noe helt nytt for oss, og det synes 
vi er veldig stas. Mannskapet på 
«Trine Charlotte» er veldig flin-
ke til å håndterte dette, og det er 
artig å se hvor effektivt det kan 
gjøres, sier Benjaminsen, som 
håper det blir tømmerutskiping 
mer fra Risøyhamn.
– Det finnes nok av granskog i 

Andøy, så det burde være nok å 
ta av, sier Benjaminsen, som leg-
ger til at tømmerutskiping har 
skjedd en gang tidligere i Risøy-
hamn. Det var for 25 år siden, 
men bare 50-60 kubikk.

Etterspørsel
Skogmester Jostein Holmeng er 

blitt etterspurt i Andøyskogen 
etter Andøypostens artikkel om 
mulighet for tynning av granfelt 
med hogstmaskin.
– Det blir garantert mer tøm-

merutskiping fra Risøyhamn. 
Her i Bjørnskinnmarka er det 
forsatt 300-400 kubikkmed 
tømmer liggende ferdig, sier 
Holmeng, som er glad for at det 
er flere med granskog i Andøy 
som er interessent i å tynne.

Flisproduksjon
Daglig leder Simen Strømsvik i 
Skoging AS som eier hogstmas-
kinen som for tiden befinner 
seg i Andøy, sier at tømmeret er 
solgt til MEG Skog.
– De leverer flis til Elkem 

Verk i Sørfold, som benytter flisa 
i sin produksjonsprosess. MEG 
Skog har en storhugger på tomta 

tiil Elkem, der massesvirket blir 
produsert, sier Strømsvik.
– Det er i hovedsak tømmer 

fra tynning som går som mas-
sevirke. I vår produksjon leve-
rer vi 60 prosent sagtømmer 
som går til Trøndelag eller til 
Tyskland. Vi har ikke hatt noe 
sagtømmer fra Vesterålen ennå, 
men det kommer noen båter fra 
Sortland etterhvert. Når man 
leser statistikken, ser man at 
mye gran var plantet på 50-60 
tallet, så det er en indikasjon 
på at tømmerproduksjonen til å 
eksplodere de neste 5-10 årene. 
Både i Andøy, Vesterålen og over 
hele Nordland og Troms, sier 
Strømsvik.

Bot for 
underslag
En kvinne fra Andøy har fått 
ei bot på 10.000 kroner, sub-
sidiært 20 dager fengsel for at 
hun i perioden februar 2009 
til juli 2009 tok i alt 27.220 
kroner fra «Bingokassa»,  en 
kasse hvor inntekt fra salg av 
Radio Bøs bingoblokker ble 
oppbevart.
Hun var ansatt i forretnin-

gen og hadde ansvar for opp-
gjøret av «Bingokassa».

Veiledning for 
pårørende

Veiledningssenter for pårø-
rende i Nord Norge AS søker 
Andøy kommune om 10.000 
kroner i tilskudd til drift av 
senteret i 2012.
– Vi er et gratis lavter-

skeltilbud for pårørende av 
rusmiddelavhengige for be-
folkningen i Nord Norge. Vi 
er livssynsnøytrale og har 
taushetsplikt, heter der i søk-
naden.

Helsefagarbeider
Det er 13 søkere til helsefag-
arbeider/assistent ved Dahle-
tun og ved Andenes helsesen-
ter omsorgsbolig.
Line Ra Amundsen, Dver-

berg, Hann Burnes, Andenes, 
Hege K. Hansen, Andenes, 
Wencke Kvande, Andenes, 
Rigmor Norback, Dverberg, 
Janne Birkeland Pettersen, 
Dverberg, Silje Reinhold-
sen, Andenes, Anne Louise 
Flaten Rydland, Renate Yt-
terdal Røsnes, Andenes, Si-
sel Schaug, Dverberg, Vanja 
Eriksen Strøm, Kvaløysletta, 
Maureen Sørensen, Lødin-
gen og Kjetil Øibakken, Fa-
gernes.

Ber om uttalelse 
om kai på 
Dverberg
Kystverket ber nå Andøy 
kommune uttale seg i forhold 
til et ønske fra Ryken Fisk AS 
om å overta almenningskaia 
på Dverberg.
– kaien er i slik forfatning 

i dag, at det ikke kan ligge 
båter ved den, skriver Mag-
nar Haraldsvik i en epost til 
Kystverket.
Han sier det er uaktuelt å 

leie kaia på grunn av store 
utbedringskostnader, men at 
det er aktuelt å kjøpe den.
– Hvis jeg får kjøpe kaien, 

så har jeg til plan å sette den 
i stand med ny fendring et-
ter dagens standard og ut-
bedring under hav, skriver 
Haraldsvik,

Abonner på

HISTORISK: den 700 kubikk store tømmerdungen på kaia i risøyhamn er historisk, og ifølge skogmester Jostein Homeng bare be-
gynnelsen på tømmerproduksjon i andøy. (Foto: mette-H. Berger amundsen)

EFFEKTIVT: Tor Egil sundby på hjulasteren på kaia hadde siin fulle hyre med å forsyne tømmerkloa 
til maskinfører Harald Flenstad på «Trine Charlotte» med tømmer. (Foto: mette-H. Berger amundsen)


