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Stortingsrepresentant Else-
May Botten (Ap) har 
presset på for at staten 

skulle engasjere seg i planene om 
å bedre infrastrukturen for 
sjøfrakt av tømmer. I revidert 
nasjonalbudsjett er 25 millioner 
kroner øremerket for tømmer-
kaier. Noe av dette vil bli frigitt 
som investeringsmidler til termi-
nalen i Ørsta.

– Det er ikke tvil om at sjøveien 
er et godt alternativ til lande-
veien for å transportere tømmer, 
sier Botten. Hun mener forhol-
dene ligger vel til rette for å 
utvide den nåværende Ørstater-
minalen slik at den kan benyttes 
av skogbruksnæringen.

Dermed blir det plass til at alt 
tømmeret kan legges på 
kaifronten. Samtidig gir 
satsingen nye muligheter også 
for annen industri.

Finansieringen er tenkt som et 
spleiselag mellom næringslivet, 
lokale myndigheter og staten. 
Etableringen i Ørsta anslås å 
koste 12–15 millioner kroner. 
Botten håper på en rask planleg-
gings- og utbyggingsfase etter at 
det på et møte i Ørsta igår kom 
svært positive signaler både fra 
kommunen og industribedrifter.

Båt billigst 
I tidsrommet 2006–2010 ble det 
i snitt fraktet 0,4 millioner 
kubikkmeter tømmer via kaiter-
minal og båt. Prognoser viser at 
det vil bli en økning til cirka to 
millioner kubikkmeter årlig fra 
kystskogfylkene.

Forutsatt at avvirkningen frem 
mot 2040 blir omtrent som prog-
nosene viser, vil det være økono-
misk gunstig å bruke tømmer-
kaier. Det sier prosjektleder 
Helge Kårstad i samarbeidsor-
ganet Kystskogbruket.

Han viser til at det koster ni 
ganger så mye å frakte gods på 
bil som med båt. Prisen er 
beregnet til 90 øre per kubikk-
meter per kilometer for lastebil-
transport, mot bare ti øre hvis 
tømmeret isteden sendes 
sjøveien. Dette er bildet i Roga-
land og Hordaland, ifølge Vest-
skog BA.

14 terminaler
Kårstad er godt fornøyd med at 

satsingen på tømmerhavner nå 
er tilgodesett med midler fra 
statens side:

– Dette handler om å skape en 
god infrastruktur som kan gi 
reduserte transportkostnader og 
gjøre norsk skogbruk mer 
konkurransedyktig også interna-
sjonalt. Bevilgningen i revidert 
nasjonalbudsjett er et gjennom-
brudd i dette arbeidet, sier han.

I en rapport har Sintef priori-
tert bygging av 14 kaiterminaler 
på strekningen fra Rogaland til 
Nordland. De foreslås lagt til 
Suldal, Bergen, Sogndal, 
Gloppen, Stryn, Ørsta-Volda, 
Ørskog, Sunndal, Rissa, Orkdal, 
Melhus, Vikna, Mosjøen og Rana. 

Etter at klarsignal er gitt for 
satsingen i Ørsta, mener Kårstad 
og Kystskogbruket neste 
tømmerhavn kan komme i 
Hordaland eller Sogn og Fjor-
dane.

bjorn.segrov@dn.no

Tømmermenn i Ørsta
Den første av 14 planlagte 
tømmerhavner langs 
kysten vil komme i Ørsta. 
Regjeringen åpner for å 
bygge terminaler som kan 
få mer av transporten over 
fra vei til sjø. – Et gjennom-
brudd, sier Helge Kårstad i 
Kystskogbruket.
BJØRN SEGROV  
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n  PÅDRIVER. Stortingsre-
presentant Else-May Botten 
vil flytte mer av transporten 
fra trailere til skip. Nå kan 
Ørsta få den første av 14 
påtenkte tømmerhavner 
langs kysten. Fra venstre: 
Ordfører i Ørsta Rune Hovde 
(H), stortingsrepresentant 
Else-May Botten (Ap) og 
Helge Kårstad. 
Foto: Fridgeir Walderhaug
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Det er snart tomt i kassen hos 
Wilson. Rederiet tjener ikke 
nok til å betale lån ved forfall. 

Ifjor sommer fikk tørrlast
rederiet Wilson i Bergen et 
kortsiktig lån på 112 millioner 
kroner i DNB for å kunne betale 
et ordinært avdrag. Nå varsler 
Wilsons styre at det ikke vil ha 
penger til å gjøre opp dette 
lånet når det forfaller i juni. Ved 

årsskiftet begrenset kontant
beholdningen og bankinnskud
dene seg til 3,5 millioner kroner.

«Konsernet har ikke frie 
midler til å innfri denne fasili
teten ved forfall. Dagens inntje
ningsbilde danner heller ikke 
grunnlag for å forvente at 
konsernet vil generere tilstrek
kelige midler frem til juni», 
heter det i kvartalsrapporten.

Den kortsiktige gjelden er 
540 millioner kroner, mens 

omløpsmidlene utgjør 244 
millioner kroner.

Ifølge styret arbeides det med 
forskjellige alternativer i 
markedet. 

I fjerde kvartal ble resultatet 
før avskrivninger og finans
poster 60,2 millioner kroner, 
men nedskrivninger på ti milli
oner kroner bidro til at driftsre
sultatet endte på 0,5 millioner.

Wilson asa
Årsresultat
Millioner kroner 2011 2010 Endring
Driftsinntekter	 1996,1	 2002,9	 -0,3%
Driftsresultat	 -7,9	 90,9	 -
Resultat før skatt	 -92	 49,1	 -

Bakgrunnen er forvent
ninger om en femdobling 
av tømmervolumene som 

skal transporteres sjøveien frem 
til 2040.

I tidsrommet 2006–2010 ble 
det i snitt fraktet 0,4 millioner 
kubikkmeter tømmer via kaiter
minal og båt. Prognoser viser at 
det vil bli en økning til cirka to 
millioner kubikkmeter årlig fra 
kystskogfylkene.

– Forutsatt at avvirkningen 

frem mot 2040 blir omtrent som 
prognosene viser vil det være 
økonomisk gunstig å bruke 
tømmerkaier, sier prosjektleder 
Helge Kårstad i samarbeidsor
ganet Kystskogbruket.

Han viser til at det koster ni 
ganger så mye å frakte gods på 
bil som med båt. Prisen er 
beregnet til 90 øre per kubikk
meter per kilometer for lastebil
transport, mot bare ti øre hvis 
tømmeret isteden sendes 
sjøveien. Dette er bildet i Roga
land og Hordaland, ifølge Vest
skog BA.

Drivstofforbruket, og dermed 
utslippet, er dessuten fire ganger 

høyere med bil enn båt, gitt 
samme transporterte volum og 
avstand.

Konkurransedyktig
– Det sier seg selv at vi her har et 
fortrinn som må utnyttes. Med 
tilrettelegging av effektive 
havner og en god logistikk kan 
sjøveien gjøre skogbruks
næringen langs kysten svært 
konkurransedyktig i et euro
peisk marked. Og på toppen er 
altså dette beviselig veldig god 
miljøpolitikk, sier Kårstad.

I Sintefrapporten anslås de 
totale investeringskostnadene i 
havnene til rundt 300 millioner 
kroner.

Hovedmålet med utredningen 
har vært å lage en prioritert plan 
for utbygging av tømmerkaier 
som minimerer transport og 
investeringskostnadene. Dermed 
legges forholdene til rette for en 
rasjonell virkeslevering fra skog 
til industri.

– Landeveiskostnader for 
tømmertransporten er betydelig 
høyere i de tradisjonelle skog
strøkene i Norge enn i Sverige. I 
kystfylkene koster tømmerbil
transporten to til tre ganger så 
mye som i nabolandene Finland 
og Sverige, sier Kårstad.

Sintef prioriterer i første 
omgang bygging av 14 kaitermi
naler på strekningen fra Roga
land til Nordland. De foreslås 
lagt til Suldal, Bergen, Sogndal, 
Gloppen, Stryn, Volda, Ørskog, 
Sunndal, Rissa, Orkdal, Melhus, 
Vikna, Mosjøen og Rana. 

Her vil kaiene ligge sentralt 
ved store skogområder og med 
greie utskipningsforhold. Disse 
stedene beskrives som de mest 
robuste lokaliseringene.

Spleiselag
Kystskogmeldingen, som forelå 
i 2008, viser til at produksjons
verdien i skognæringen kan økes 
fra 17 til 40–45 milliarder kroner. 
Det vil i så fall gjøre skogbruket 
til en av de største næringene i 
kystfylkene.

For å få det til, må infrastruk
turen bedres, og mer av tømmer

trafikken sendes sjøveien. Ifølge 
Sintef er en kombinasjon av 
noen store kaier og flere mindre 
den beste løsningen. Det 
påpekes at flere og mindre kaier 
vil være kostnadseffektivt, 
spesielt i NordNorge, der gjen
nomsnittlig transportavstand til 
kai er vel 80 prosent lenger enn 
på Vestlandet.

Kårstad mener investeringer i 

bedre infrastruktur og overgang 
til mer miljøvennlig tømmer
transport bør organiseres som et 
spleiselag.

– Skal vi få dette til, må det bli 
en ekstraordinær satsing på 
finansiering og drift av kaitermi
naler, sier han.

bjorn.segrov@dn.no

Vil sende
tømmeret 
sjøveien
Bil ni ganger dyrere: Det bør etableres 
inntil 60 tømmerkaier langs norskekysten, 
ifølge en fersk rapport. Hensikten er å få 
mer av transporten over fra vei til sjø.

BJØRN SEGROV
OSLO

n  LEVERES PÅ KAIEN. 
Tømmer losses ved kai på 
Moelven Granvin Bruk i 
Hardanger.  
Foto: Helge Kårstad
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Prioriterte kaiterminaler
Foreslåtte nye kaianlegg for utskiping 
av tømmer

 Vikna

 En Sintef-rapport foreslår en storstilt 
utbygging av kaier for utskipning av tømmer 
langs norskekysten. Hensikten er å legge 
forholdene til rette for en rasjonell 
virkeslevering fra skog til industri.

 I første omgang prioriterer 
Sintef  å etablere 14 kaitermina-
ler på strekningen fra Rogaland 
til Nordland.

 Miljømessig er 
sjøtransport av tømmer 
svært gunstig ved at det gir 
vesentlig mindre 
CO2-utslipp enn 
lastebiltransport.
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BILLIGST TIL SJØS. Det koster ni ganger så mye å frakte tømmer på bil 
som med båt, ifølge Helge Kårstad. Foto: Stig Roger Eide, Firda
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Det er mange grunner til å velge Berg-Hansen.  
Umiddelbar hjelp når noen svarer: “ ”, er en av dem.


