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ESA vil flise opp
Sponheims tre-verk
EFTAs overvåkingsorgan ESA reiser
sak mot millionene som Lars Sponheim
i sin tid som landbruksminister bevilget
til det norske Verdiskapingsprogrammet for tre.
– Jeg tar med glede en fight med
ESA om dette, sa daværende
landbruks- og matminister Lars
Sponheim (V) i februar i fjor.
Hans etterfølger Terje Riis-Johansen er litt mer diplomatisk.
– Jeg tar ESAs avgjørelse til
etterretning. Departementet vil
følge opp saken, er alt han har
å si, idet ESA virkelig ypper til
strid.
Saken det dreier seg om, er at
ESA på selveste 17. mai vedtok å
granske det norske programmet
for fremme av trematerialer, Verdiskapingsprogrammet for tre.
Dette ble opprettet for å fremme bruken av tre som materiale,
på bekostning blant annet av betong.
Betong bød på bråk

Betongindustrien klaget inn

Alle som har mottatt
penger har gjort det i
god tro. Myndighetene
må ta et eventuelt økonomisk ansvar.
Aasmund Bunkholt, Trefokus
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de statlige bevilgningene under Treprogrammet til overvåkingsorganet i Brussel, fordi de
mente dette utgjør en ulovlig
statsstøtte.
– Tre er en fornybar ressurs,
og det binder CO2. Beregninger
viser at energiforbruket kan reduseres med 40 prosent ved en
massiv overgang til treprodukter. CO2-utslippet ved produksjon av treprodukter er en fjerdedel av utslippet ved for eksempel
betong, sa Sponheim i Nationen
15. februar i fjor.
– Innrapporteringen til ESA
tar jeg som en bekreftelse på at
vi tenker riktig, og det oppleves
som farlig fordi vi tar markedsandeler, bemerket han også.
I Brussel mener man altså at
det er betongindustrien som
tenker riktig. I pressemeldingen gjøres det klart at dersom
granskingen bekrefter deres
mistanker, vil millionene som
er blitt utbetalt bli krevd tilbakebetalt.
Millioner på spill

Ifølge Innovasjon Norge, som
styrer midlene, er det snakk om
i alt 160 millioner kroner fram
til 2005. Blant dem som kan bli

TRE-PENGER: Millioner kan stå på
spill dersom ESA vil ha tilbake pengene Lars Sponheim bevilget som
landbruksminister.
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hardest rammet, er forskningsmiljøet NTNU og skogeiernes og
trelastindustriens felles selskap
Trefokus, som driver informa-

sjon om bruk av tre. Sistnevnte
har fått utbetalt drøyt 4 millioner kroner.
– Hva ville det bety om Trefokus må betale tilbake?
– Alle som har mottatt penger
har gjort det i god tro. Myndighetene må ta et eventuelt økonomisk ansvar, svarer Aasmund
Bunkholt i Trefokus.
ESA har vurdert om de offentlige tilskuddene under
Treprogrammet er i samsvar
med EUs statsstøtteregler.
Konklusjonen deres så langt er
at programmet ikke tilfredsstiller noen av unntakene fra det
generelle forbudet mot statsstøtte, verken for regionalstøtte, forskning og utvikling eller
støtte til små og mellomstore
bedrifter.
Nå har Norge en måneds frist
på å svare på ESAs anklager.
THOMAS VERMES
thomas.vermes@nationen.no

TREPROGRAMMET
n Verdiskapingsprogrammet for
tre, kalt Treprogrammet, ble opprettet i 2000 for å få økt bruk og
foredling av trevirke.
n Treprogrammet, som utløp i
2005, hadde som visjon at Norge
skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse
av trevirke.
n Staten bevilget i alt rundt 160
millioner kroner til prosjektene.
n I år har staten avsatt 35 millioner kroner til et nytt program, som

foreløpig ikke er omfattet av ESAs
kritiske blikk.
n Arbeidet er prioritert gjennom
fire strategier:
1. Nasjonal bransjesatsing på utdanning, informasjon og synliggjøring.
2. Effektivisering av verdikjeden,
blant annet strukturering av bransjen.
3. Produktutvikling på bransje- og
bedriftsnivå.
4. Samhandling med næringsliv og
andre virkemidler
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Mer vann
enn vanlig
Det er igjen mer vann i norske
vannmagasiner enn normalt.
Årsaken er snøsmelting og
nedbør de to siste ukene.

I tillegg har det vært
lav kraftproduksjon i det siste.
Selv om situasjonen i øyeblikket virker betryggende, må
det mye nedbør til for å fylle
kraftprodusentenes bassenger helt før kommende vinter.
Snøsmeltingen vil neppe bidra
med så mye.
– Det er mindre snø enn normalt i fjellet i hele Sør-Norge.
Noen steder er det helt bart,
sier hydrolog og avdelingsingeniør i NVE, Heidi Bakke.
Også i Nord-Norge er det
mindre snø enn normalt.
– Situasjonen er egentlig slik
den har vært gjennom hele
vinteren, sier Bakke.
Fyllingsgraden i magasinene
ved utgangen av uken som gikk
(uke 19) var 37,2 prosent, etter
en oppgang på 5,1 prosentpoeng
i forhold til foregående uke.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser
at gjennomsnittlig fyllingsgrad
for samme uke i årene 1990–
2005 er 36,8 prosent. Dermed
er fyllingsgraden for første gang
på lang tid over det normale.
Det er områdene fra Møre og
Romsdal som nå har den beste
fyllingsgraden med et snitt
nesten 42 prosent. I resten av
landet ligger fyllingsgraden
rundt 35 prosent.
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