
 

Informasjon om Skognæringa i Trøndelag finnes på: www.fylkesmannen.no/skognaring 

Skognæringa 

i Trøndelag 

 

 
Adr.: v/Mathias Sellæg 
Nord-Tr.lag fylkeskommune 
Fylkets Hus 
7735 Steinmkjer 

Dato:  11.mars 2010 
Saksbehandler:     Mathias Sellæg
  
 

 

 
Olje- og energidepartementet 
 
 
 

Høring – søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av 

Statnetts reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden 

 
Skognæringa i Trøndelag, som er et felles samarbeidsorgan for alle skognæringsverdikjedene 

i Trøndelag, står ikke blant høringsinstansene.  Vi tillater oss imidlertid allikevel å gi en kort 

uttalelse, fordi kraftsituasjonen i Midt-Norge har meget stor betydning for drift og utvikling 

av skognæringa i Midt-Norge.  Det er for øvrig med noe forbauselse vi merker oss at 

høringsinstansene i noen grad synes være org./inst. som ikke berøres direkte av kraftkrisen i 

Midt-Norge mens svært mange som berøres ikke utelatt.  Vi håper derfor at vår uttalelse vil 

telle med. 

 

Dagens kraftsituasjon i Midt-Norge er helt uforenelig med langsiktig næringsdrift. Den 

usikkerhet og uforutsigbarhet som skapes må dempes straks.  Selv om det med de beste 

intensjoner vises til utbygging av ny overføringskapasitet flere år fram i tid så er det på ingen 

måte godt nok.  Vi sitter dessverre med en ubehagelig følelse av at en tilsvarende 

ubalansesituasjon ville ikke fått lov til å utvikle seg i mer sentrale deler av landet.  I denne 

situasjonen mener Skognæringa i Trøndelag at man må gjøre alt som er mulig for å stabilisere 

denne prisgalloppen.  Derfor bør bl.a. de installerte reservekraftverkene på Nyhamna og 

Tjeldbergodden gis permanent konsesjon med tanke på normal drift med driftstid bestemt av 

innmeldt produksjonsmengde og pris i NordPool-systemet. Dette er både logisk og solidarisk 

i nordisk kraftpolitisk sammenheng.  

 

På samme måte som både Sverige og Danmark starter sine oljefyrte spissvarmekraftverk 

avhengig av hvor de ligger på systemprisbanen, er det ingen god kraft- eller klimapolitisk 

argumentasjon for at ikke Norge skal ta samme belastning med sin kapasitet i det nordiske 

kraftsystemet. I forhold til de svenske og danske oljefyrte spissvarmekraftverkene har de 

norske reservekraftverkene lavere CO2-utslipp per kWh. Dessuten gir de reduserte 

overføringstap.   Hva gjelder CO2 kan nevnes at skognæringa, selv om noen enn så lenge av 

politiske grunner ikke ønsker å regne med skogen i Norge, bidrar svært positivt til klodens 

CO2-regnskap, idet skogene våre binder store mengder CO2.  Konkret binder bare de 

nordtrønderske skogene årlig ca. 80 % mer CO2 enn fylket slipper ut.  Denne binding kan 

med et aktivt og langsiktig skogbruk, og mer bruk av trematerialer og bioenergi, økes 

betydelig.  Det forutsetter imidlertid godt fungerende skogverdikjeder, men dagens 

kraftsituasjon bidrar dessverre sterkt til å redusere konkurransekraften for disse. Det er derfor 

ikke klimafaglig riktig å vise til øket CO2-utslipp som argument mot å starte opp disse 

kraftverkene.  Resultatet kan fort bli motsatt ved å la være å starte de og i alle fall når gassen 

skal pumpes opp og eksporteres allikevel. CO2 og klimaet kjenner ingen landegrenser. 
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Når det gjelder priseffekten av denne kraftmengden, som det er stilt spørsmål ved, har vi de 

siste ukene fått demonstrert at bortfall av en kraftmengde tilsvarende reservekraftverkenes 

kapasitet har gitt en vesentlig prisinnflytelse. En må derfor kunne forvente at 

reservekraftverkene også ville kunne gitt en merkbar effekt motsatt vei og dermed dempet de 

”monsterprisene” vi har opplevd i Midt-Norge denne vinteren. 

 

Det er ikke holdbart at annen produksjon må stanses og arbeidsplassene i store verdikjeder 

trues pga denne menneskeskapte kraftsituasjonen. Skognæringa i Trøndelag mener at disse 

reservekraftverkene må settes inn i det nordiske kraftsystemet på normal måte så lenge det er 

behov for det.  
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