
nybilsalget. 

bygda Grong

fra nærområdet. Vi vil ikke star-
te salg av nybiler, men satser på 
nye og brukte bobiler. Bobilsal-

get har vært veldig godt og vi har 
solgt 43 nytt/brukt i år mot 28 i 
hele fjor, sier Nordbakk.

Daglig leder Jarle Leksås sier 
at Grong Bilservice også merker 
en skjerpet konkurranse, men at 
dette ikke har påvirket arbeidstil-
fanget i verkstedet. Spesielt har 
man merket nedgang i bruktbil-
salget.

Bobiler
At bedriften har solgt færre biler 
i fjor enn i 2011, skyldes også at 
en erfaren selger ble pensjonist 
og at denne ikke umiddelbart ble 
erstattet.

Sturla Brauten sier at han 
ikke har merket noe særlig til 
Nordbakks inntreden. 

– Vi har aldri hatt så få brukt-
biler stående som nå, sier Brau-
ten.

– Våre kunder er spredt over 
hele landet, men flere og flere er 

■ STJØRDAL

Kystskogbruket har 
andre utfordringer enn 
skogbruk i innlandet. Nå 
skal det tas tak i dette 
gjennom samarbeids-
plattformen Skognæ-
ringa Kyst SA.
Eva Hilde Murvold 
redaksjonen@t-a.no 

Samvirkeforetaket Skognæ-
ringa Kyst SA ble formelt eta-
blert et møte i Stjørdal i går, 
og er en bred allianse mellom 
næringsaktører i skogbruket 
og skogbrukets organisasjo-
ner i landets ti kystfylker.

– Etableringen er gode ny-
heter for oss, sier Per Kors-
berg fra Mayr Melhof  Karton 
i Folla. Fabrikken er i samme 
båt som andre skogsnærings-
aktører i Midt-Norge – fabrik-
ken trenger mer tømmer.

Infrastruktur viktig
Utviklingen av skogsveier, 
kaier og annen infrastruktur 
lokalt vil minske transport-
kostnader for næringsaktø-
rene.

Høyt på Skognæringa Kysts 
dagsorden står nemlig å jobbe 
for tiltak som kan utvikle in-
frastruktur i kystfylkene så 
skogvirke er mulig.

– Det er et langsiktig ar-
beid, men faktum er at det 
tas ut langt mindre tømmer i 
kystfylker enn innlandsfylker, 
sier Korsberg, som ble valgt 
inn som styremedlem i den ny-
etablerte samvirkeforetaket. 

Viggo Rasmussen fra Moel-
ven Van Severen AS i Namsos 
ble valgt som nestleder, mens 
Jan Ivar Rødland fra Vestskog 
BA ble foretakets styreleder.

Flere kartlegginger viser 
at skogbruk ved kyst og i inn-

Skognæringa 
Kyst etablert

FOR VIRKE AV KYSTSKOGEN: Gjennom det nyetablerte foretaket Skognæ-
ringa Kyst SA, vil de jobbe for mer effektiv utnyttelse av skogen langs kys-
ten. Litt over halvparten av det nyetablerte styret: Fra venstre Per Korsberg 
(MM Karton Follacell AS), Inger Grethe Rødland (Allskog), Torbjørn Frivik (T. 
Frivik Taubanedrift AS) og Jan Ivar Rødland (Vestskog). Viggo Rasmussen 
(Moelven Van Severen, Namsos), Anders Børstad (Værdalsbruket AS) og 
Kjell-Sverre Myrvoll (Troms Skogselskap) var ikke til stede.

■ FAKTA

■ FAKTA
Skognæringa Kyst SA

■ Samvirkeforetak som vil jobbe 
for å øke verdiskapningen i 
kystskogbruket, påvirke den 
nasjonale skogpolitikken og 
utnytte skogens potensial i kli-
makampen. 

■ Ble etablert i går på foretakets 
møte på Quality Airport Hotel 
Værnes i Stjørdal.

■ Kystskogbruk omfatter de ti 
kystfylkene fra Agder i sør til 
Finnmark i nord. 

land er i ubalanse. Det er også 
derfor av politisk interesse å 
arbeide for mer effektiv drift 
av kystskogen.

Politisk støtte
– Kystskogbruk i hele landet 
har mange felles utfordringer, 
og det er vår ambisjon å reali-
sere potensialet i kystskogen, 
sier nyvalgt leder Jens Ivar 
Rødland. Eksempelvis er 42 
prosent av skogen langs kysten 
hogstmoden, men en rekke ut-
fordringer som infrastruktur, 
mange grunneiere med varier-
ende engasjement for skogs-
drift og utfordrende topografi 
hindrer i mange tilfeller virke 
av kystskogen. Mer virke av 
kystskogen vil også bidra til 
økt verdiskapning og syssel-
setting i kystfylkene.

Opptatt av klimaet
Klima er også en viktig post 
for Skognæringa Kyst. I kyst-
skogen er potensialet for økt 
CO2-binding større enn i re-
sten av landet, og kystskog-
bruket vil derfor være et godt 
virkemiddel mot klimaendrin-
gene. 

Rundt femti deltakere del-
tok på stiftelsesmøtet på Qua-
lity Airport Hotel Værnes i 
Stjørdal i går.

Bilbransjen i Grong

Otto Moe AS
■ Driftsinntekter: 49,2 mill. kroner
■ Resultat før skatt: 2,4 mill. kroner
■ Eiendeler: 35,8 mill. kroner
■ Egenkapitalandel i %: 57,2
■ Antall solgte biler: 200

Grong Bilservice
■ Driftsinntekter: 26,2 mill. kroner
■ Resultat før skatt: – 0,16 mill. 

kroner
■ Eiendeler: 6,9 mill. kroner
■ Egenkapitalandel i %: 21,3
■ Antall solgte biler: 94

Peter Brauten Eftf AS
■ Driftsinntekter: 117 mill. kroner
■ Resultat før skatt: – 5,2 mill. 

kroner
■ Eiendeler: 32,4 mill. kroner
■ Egenkapitalandel i %: - 9,8
■ Antall solgte biler: 560

Namsen Auto
■ Driftsinntekter: 124 mill. kroner
■ Resultat før skatt: 1,6 mill. kroner
■ Eiendeler: 31,9 mill. kroner
■ Egenkapitalandel i %: 22,2
■ Antall solgte biler/bobiler: 783

Næringslivsansvarlig i Trønder-Avisa er Håkon Okkenhaug. 
Han nås på tlf: 932 02 220, e-post: hokken@t-a.no. Tips eller 
kommentarer om næringsliv og økonomi i Nord-Trøndelag kan 
sendes til redaksjonen@t-a.no eller per brev til Trønder-Avisa, 
postboks 2590, 7738 Steinkjer. Sentralbordet: Tlf. 07412.
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