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Høringssvar – regional plan for lokalisering av tømmerhavn
Vi viser til det pågående arbeidet med å sikre lokalitet for tømmerhavn i Drammen- Oslofjorden.
Om Glommen Skog SA
Glommen Skog SA er et andelslag eid av 3.650 skogeiere fra Røros til Kornsjø med hovedkontor i Elverum. Glommen
Skog er totalleverandør av tjenester til skogbruket og kan bistå skogeier med alt fra tømmersalg til avvirkning og
kulturarbeider, herunder rådgivning og næringspolitikk.
Glommen Skog har omlag 70 ansatte og omsatte i 2017 for 1,2 milliard kroner.
Ett av Glommen Skogs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved blant annet å
fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
Høringsinnspill;
Glommen Skog SA har sitt primære virksomhetsområde i østre deler av Sør-Norge, men vi er opptatt av gode
løsninger for framtidig tømmerhavn i Drammens-området av flere grunner;
1) Lierstranda har vært viktig for hele norsk skogbruk i en lang periode da virksomheten på Tofte var en viktig
avtager av norsk virke. Lierstranda ligger strategisk godt plassert og det er for tidlig å utelukke denne
terminalen som framtidig løsning.
2) Det grønne skifte har åpnet svært mange nye muligheter. Vi beveger oss i en retning der samfunnet
fokuserer på bærekraftig forvaltning, biobaserte produkter og sirkulær økonomi. I et slikt perspektiv er det
viktig å etablere rasjonelle, konkurransedyktige transportkjeder for å utvikle skogens konkurransekraft
generelt.
3) Norsk skognæring er i dag helt avhengig av å eksportere tømmer. I gitte situasjoner f.eks med store
vindfellinger eller andre kalamiteter, vil rasjonelle transportkanaler til et større og mer geografisk spredd
marked en det strategisk foretrukne nærmarkedet, være viktig for å redde tømmerverdiene.
4) Det er et mål for myndighetene og for norsk skognæring å øke Norges verdiskaping med basis i fornybare
ressurser som skogen representerer. Vi skal ikke lenger tilbake enn til begynnelsen av dette århundret for å
finne at vi importerte mer tømmer enn vi eksporterte. Skal vi lykkes med å etablere ny treforedlingsindustri
i Norge, må også import av tømmer være en mulig løsning mht råvare. En god, konkurransedyktig havn
sentralt i Drammensfjordområdet er derfor av strategisk stor betydning for hele norsk skogbruk.
Skognæringen – en næring med et betydelig verdiskapingspotensial.
Det er et klart mål for norsk skognæring å øke avvirkningen. I de pågående LULUCF-forhandlingene med EU har en
samlet verdikjede i skognæringen spilt inn 16 mill m3 som en tydelig målsetning og et nivå som Norge må kunne
oppnå uten å komme i en situasjon der man får bokført utslipp fra forvaltet skog. Dette er et nivå betydelig over
dagens avvirkningsnivå, men samtidig også betydelig under teoretisk tilvekst i norske skoger.
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Nasjonalt er det klare ambisjoner om at verdiskaping med utgangspunkt i fornybare og bærekraftig forvaltede
biobaserte ressurser skal være et viktig fundament for å bringe Norge over fra oljealderen og inn i framtiden. Det er
av stor nasjonal betydning at vi får en rasjonell og konkurransedyktig tilgang på havn i Drammens-området. Det er i
sirkelen rundt Drammensfjorden man finner de største og mest drivbare skogområdene i Norge.
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