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HELE LANDET: Regjeringen foreslår å videre-

føre deler av tiltakspakken for verftsindus-

trien neste år. 

– Verftspakken i vår var viktig for å hjelpe

norsk verftsindustri gjennom etterdønning-

ene av den internasjonale finanskrisen.

Ordreinngangen har tatt seg opp så langt i år.

Det er gledelig for hele den maritime klyng-

en, men fortsatt er det mange verft som sli-

ter, sier nærings- og handelsminister Trond

Giske. Ordreinngangen så langt i år er på 26

skip til en verdi av 11,2 milliarder kroner. På

grunn av tilnærmet kontraktstørke i 2008 og

2009 er dagens ordrereserve ved norske

verft likevel redusert sammenlignet med i

fjor. Fra nyttår står fortsatt 13 verft uten

ordrer.

– Verft og maritime leverandørbedrifter er

spydspisser for utvikling av norsk kompetan-

se og teknologi. Vi viderefører deler av

verftspakken for å bidra til at Norge opprett-

holder sin posisjon som internasjonalt

ledende maritim- og offshoreleverandør med

tusenvis av arbeidsplasser, sier Giske.

Regjeringen foreslår blant annet å videre-

føre rammene under GIEK (Garanti-Instituttet

for Eksportkreditt) med 120 milliarder kro-

ner for Alminnelig garantiordning. Rammen

ble økt med 10 milliarder kroner i forbin-

delse tiltakspakken i mai.

NOx-fondet videreføres for en ny periode.

Den treårige perioden for NOx-fondet går ut i

2010 og har i løpet av perioden 2008-2010

gitt bortimot 1,8 milliarder kroner til miljø-

vennlige tiltak i næringslivet. En videreføring

vil bety mye for de maritime bedriftene.

Viderefører tiltak for verftsindustrien

RANA: Ti millioner
kroner er øremerket
til tiltak mot 
elgpåkjørsler i 
statsbudsjettet.
Hovedtyngden skal
brukes på Nord-
landsbanen.

Arne Forbord og 

Hedda Hiller Koteng

arne.forbord@ranablad.no

Tlf. 75 12 55 34

Samferdselspolitiker Janne Sjel-
mo Nordås bar kvist og ryddet
langs jernbanelinja på Skonseng
sammen med stortingskollega
Tor-Arne Strøm og mange fra
nærmiljøet i starten av september.
Aksjonen for å sikre jernbanelin-
jen mot elgpåkjørsler ble lagt
merke til i Samferdselsdeparte-
mentet.

– Nå er for første gang kommet
inn en øremerket pott på stats-
budsjettet til tiltak mot dyrepå-
kjørsler. Det er et gjennombrudd,
og man kan nå se fram til årlige
bevilgninger, sier Sjelmo Nordås.

Hun forteller at aksjonen på
Skonseng var svært nyttig for å
sette søkelyset på dette proble-
met.

– At den ble gjennomført var
ingen ulempe foran de siste for-
handlingene i budsjettinnspurten,
sier Sjelmo Nordås.

Initiativtaker Finn Løkås i elgut-
valget til Skonseng og Røssvoll
bygdelag synes det er svært hyg-
gelig at deres dugnad bidro til
statlige midler til sikringstiltak

mot dyretragedier langs jernba-
nen.

– Dette viser at det nytter å
gjøre en innsats, sier han.

Ennå er de ikke bestemt hvor
mye som skal gå til de ulike bane-
strekningene, men mesteparten
skal gå til Nordlandsbanen.

– Jeg ser for meg at pengene i
denne potten blir fordelt til pro-
sjekter, der lokale aktører søker
om støtte til å gjennomføre ulike
ting. Det være seg gjerder eller
ryddeaksjoner, sier Sp-politikeren.

Hun ser det som naturlig at for-
delingen av midler skjer i departe-
mentet.

– Det neste viktige er å få på
plass er en handlingsplan for hva
man vil gjøre av tiltak mot dyrepå-
kjørsler, sier hun.

Leder i Viltnemnda i Rana, Kåre
Sjåvik, er klar på at han ser på
dette kun som en begynnelse.

– 10 millioner som en engangs-
foreteelse er ikke nok. Jeg synes
derfor det er svært positivt at det
også legges til rette for at det skal
utarbeides en handlingsplan, hvor
vi som kommunale viltforvaltere
kan bidra. Får vi til et godt samar-
beid, med en like stor bevilgning i
x antall år, vil vi få dette til, mener
Sjåvik.

Han er glad for at problematik-
ken tas på alvor, men sier han tid-
ligere satt med følelsen av at
utfordringene i forhold til viltpå-
kjørsler falt mellom to stoler.

– Dette er en god begynnelse
på et langvarig arbeid. Ansvaret
for dette må plasseres, og det må
bevilges jevnt og trutt. 10 millio-
ner er bare nok til viltgjerde langs
jernbanen i Rana, og det er langt
fra hele Nordlandsbanen. Vi setter
pris på dette, men selvfølgelig kan
det aldri gå fort nok i våre øyne,
sier Kåre Sjåvik.

Elgaksjon ga 
ryddepenger

ELGTILTAK: Aksjonen med rydding av skog langs jernbanelinja ved 

Skonseng bidro til at det kom ti millioner kroner på statsbudsjettet til tiltak

mot dyrepåkjørsler. Stortingspolitiker Janne Sjelmo Nordås (Sp) bærer her

vekk trær sammen med Tor-Arne Strøm. Foto: Arne Forbord
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Rassikres 
i Nord-Norge

■ Rv 80 Løding – Vikan (Nord-

land) - 40 mill kr (forutsatt til-

slutning til bompengefinansie-

ring) 

■ E10 Solbjørneset – Hamnøy

(Nordland) - 55 mill kr 

■ E69 Ytre Sortevik (Finnmark)

- 15 mill kr 

Totalt er det satt av 376 millioner
kroner som skal brukes på sam-
ferdsel i Nordland. En gledelig
sak, synes Naimak.

– Jeg er kjempefornøyd med
bevilgningen til vedlikehold og
drift. Det er et historisk løft på et
område hvor vi har hatt for lite
penger tidligere. Nå har vi større
muligheter til å reparere skader og
legge ny asfalt der det trengs.
Nødvendig vedlikehold av bruer
og tunneler bli prioritert høyt.
Dette er i det hele tatt svært posi-
tivt, og den virkelig gode nyheten
i årets budsjett, mener Naimak.

Restarbeid

I totalpakken ligger også en del
penger til nyanlegg. For Helge-
lands del dreier dette seg om
restarbeid på E6 Majavatn i Grane
kommune. Her skal det kunne
åpnes for trafikk allerede i okto-
ber. Det er også foreslått penger til
delstrekningen Brenna - Kapp-
skarmo som inngår i planene for

videre utbygging av E6 på Helge-
land. Denne utbyggingen vil være
delvis bompengefinansiert. Hel-
heten for E6 på Helgeland vil
regjeringen komme tilbake til i en
seinere proposisjon. Naimak
håper det her vil åpnes for å star-
te opp flere anlegg.

– Jeg vil ikke uttrykke misnøye
over statsbudsjettet, men vet at
det er viktig å komme i gang med
flere prosjekter på Helgeland.
Grunnlaget på E6 er lagt, så nå
gjelder det å få startet opp flere
anlegg, mener regionvegsjefen.

I tillegg til satsning på vei, vil et
nytt fjernstyringsanlegg på Nord-

landsbanen bli ferdig utbygget på
delstrekningen Grong – Eiter-
straumen i 2010. Delstrekningen
Eiterstraumen – Bodø er forsinket
på grunn av at nytt signalanlegg
av typen Merkur ikke er godkjent
til bruk. I 2011 er det avsatt 20
millioner kroner til videreføring av
prosjektet, forutsatt at det forelig-
ger nødvendig godkjenning av det
nye signalanlegget. «Lurøy kom 

også prosentvis

veldig godt ut»
Bjørnar Skjæran

m mot 2012


