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Oppfordringtil fortsattdriftved Norske Skog Follum.

Konsernledelsen i Norske Skogindustrier ASA har signalisert at de vil stenge ned all produksjon

ved sin papirfabrikk ved Follum i Ringerike kommune i løpet av våren 2012. Dette innebærer et
redusert forbruk på ca 600.000 m3 massevirke av gran pluss store mengder hoggflis av gran fra

sagbruksindustri.

Nedleggelsen ved Follum vil ramme direkte ca halvparten av dagens tømmersortiment som

avvirkes i'Valdres 90.000 m3 av 180.000 m3. I tillegg rammes direkte leveransen av hoggflis som
er det viktigste biproduktet ved Begna Bruk AS.

Det vil antakelig etter hvert bli mulig å finne annen avsetning for disse skogsproduktene, men til
en vesentlig lavere pris på grunn av mye lengre transportavstander til kjøperne.

En drastisk reduksjon i avvirkningen i Valdres vil bli konsekvensen. Nøyaktig hvor stor denne

reduksjonen blir er umulig å forutsi, men mye av hogsten skjer allerede i dag med marginal

lønnsomhet så vel for skogeiere som skogsentreprenører.
En halvert avvirkning i Valdres på kort sikt er ikke urealistisk. Regionen vil oppleve et raskt

bortfall av mange arbeidsplasser. Skogbruk har dokumentert store verdiskapende
ringvirkningseffekter og er av de viktigste næringene i Valdres. Bortfall av verdifull kompetanse

på skog- og treområdet er også en alvorlig konsekvens.

Dette er skarpt i motstrid med ønsket om å opprettholde og utvikle ei levende skogbruksnæring i

Valdres.

• Valdres- og Hallingdalkommunene har i sin omforenede Energi- og klimaplan (2010) slått fast at

de store skogressursene i dalførene representerer positive og framtidsrettede muligheter i en
overordnet miljø- og klimasammenheng. En full nedleggelse av driften ved Follum vil være et

brutalt tilbakeslag for det møysommelige arbeidet med å utvikle et samfunn basert på fornybare
ressurser.

Valdreskommunene vil på det sterkeste oppfordre Norske Skog til å videreføre driften
ved Follum gjennom omstillingstiltak og samarbeid med sine ansatte,
tømmerleverandører og kommuner.
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